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Sportas - kaip savęs identifikavimo priemonė
Ką reiškia sportas šios dienos visuomenėje?

Jei norima parodyti visuomenei savo teigiamą požiūrį į sveiką gyvenimo būdą - einama mė
gėjiškai sportuoti, jei asmenybės viduje egzistuoja tvirtas noras siekti tikslo ir bent lašelis talen
to - akiratyje tuomet atsiduria profesionalūs sporto klubai, o jei sportavimas ne prie širdies, bet 
mielesni tiesiog vyriški pokalbiai - pasirenkamas „club bar“, kuriame galima sutikti visiškai ne
pažįstamą, bet tokį mielą - nes jis palaiko mylimą komandą - žmogų.

Kiekvienos iš šių gyvenimo situacijų pasirinkimą sąlygoja asmeniniai ar grupės interesai, sa
vęs identifikavimo bei saviraiškos poreikis.

Stengiantis paremti pateiktas šiame tekste įžvalgas konkrečiais faktais, įvairiose situacijose 
Jums bus pateiktos konkrečios futbolo komandos ir jų sirgaliai. Futbolas pasirinktas ne atsitikti
nai. Tai populiariausia sporto šaka visame pasaulyje, todėl, kalbėdami apie ją, aptiksime bendres
nes visiems detales bei jų priežastis.

Naujas požiūris į sportą
Sporto, kaip žmones vienijančio ir ugdančio reiškinio, idealizavimas jau seniai praeityje. Sporto 
judėjimo viršūne laikomos Olimpinės žaidynės tapo politiniu bei ekonominiu įrankiu. „Olimpi
nes žaidynes reikia vertinti kaip ilgalaikes investicijas į šalies ekonomiką. Tai gera reklama šaliai, 
todėl ateityje atvyks daugiau turistų, pagerės šalies produktų ir kompanijų įvaizdis pasaulyje“, - 
taip prieš Atėnų Olimpiadą kalbėjo Graikijos ministras pirmininkas Kostas Simitis. Panašios 
nuostatos laikėsi ir Pietų Korėjos prezidentas Park Chun Hee, troškęs į savo valstybę „pakviesti“ 
žaidynes dėl ekonominės jų reikšmės. Jis siekė Seulą paversti tarptautiniu megapoliu, kaip tai po 
1964 m. pavyko padaryti Tokijui.

Niekas Olimpinių žaidynių neberengia vedinas sporto ar taikos žemėje motyvų. Bene pirma
sis tai atvirai pareiškė vienas iš Los Andželo Olimpinių žaidynių organizacinio komiteto vado
vų Pete Ueberrothas. 9-ojo dešimtmečio pradžioje jis viešai kritikavo prieš tai vykusių žaidynių
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Kritika 
ar atsakomybė
H Prezidentas Valdas Adamkus Vasario 16-osios proga paragino 
Lietuvos žmones būti kritiškus ir reiklius, tačiau savo kritika ne
skatinti nihilizmą., žeminanti mus pūčius ir Lietuvos valstybę, o 
padėti kurti šalies pažangą. Tokie šalies vadovo žodžiai, regis, visų 
pirma buvo skirti mūsų valstybės politikams, demonstruojantiems 
žemą politinę kultūrą, bet jokiu būdu ne raginantys bendrapilie
čius atsisakyti kritiško požiūrio.
Kaip disonansas tokiam Prezidento raginimui išsyk žiniasklaido- 
je pasklido visai nešventinis pono Uspaskich akibrokštas - jis pa
grasino valstybės vadovui teismu, nes Prezidentas nesitaikstė su 
cinišku ir savanaudišku Darbo partijos vedlio elgesiu, draskantis 
dėl galimybės skirstyti ES pinigus, t.y. atiduoti juos į jo valdytos, 
o dabar savo įpėdiniui perduotos Ūkio ministerijos rankas.

Kiek dar cinizmo ir akiplėšiškumo reikia pademonstruoti 
svetimšaliui prasimušėliui, kad pagaliau visuomenė ir politinis 
elitas praregėtų, su kuo išties turi reikalą? Kiek dar pasakų apie 
diplomus, pažadų apie stebuklingus 1111 dienų receptus turim 
išgirsti, kad suprastume, jog šis veikėjas negerbia nieko, išskyrus 
save, o apie atsakomybę nėra net ko kalbėti. Nejau tokia saldi arit
metinės kėdžių daugumos Seime galia ir tokia nepatraukli per
spektyva prarasti galimybę ką nors dalinti?

Atrodo, kad būsimi 20 milijardų ES paramos ne tik visai su
maišė skandalingajam politikui protą, bet ir it vėžys ėmė graužti 
valdančios koalicijos politbiurą. Perfrazuojant Valentino dieną 
spaudoje pasirodžiusį dar vieną premjerienės iškalbingumo per
liuką „meilės be jausmo nebūna“, išeitų, kad valdančiosios keturių 
partijų koalicinės meilės be galimybės skirstyti europinius pini
gus irgi nebus. Šioje „meilės dramoje“ niekas nekalba apie pri
oritetines sritis ir tai, kaip tuos milijardus geriau panaudoti, kad 
jie patenkintų ne tik skirstytojų ir biurokratų kišenes, o pasiektų 
kuo platesnius visuomenės sluoksnius. Bet pastaruoju metu tokie 
vaizdeliai jau nieko nestebina, tik dar labiau ardo demokratijos 
pamatus, žlugdo pasitikėjimą politikais, net tais, kuriems toli iki 
kniaziškojo cinizmo.

Dar Albertas Kamiu kadaise pastebėjo, kad šiuolaikiniame 
įniršio draskomame pasaulyje neapykanta užsideda melo kaukę, 
kad tarp neapykantos ir melo nėra loginio ryšio, tačiau egzis
tuoja beveik biologinis ryšys. Tokia paralelė šiandien peršasi TV 
ekranuose, spaudos konferencijose matant po išsiviepusia kieto 
vaikino kauke vos slepiamą įniršį ir pyktį. Jis dega neapykanta 
tiems, kurie griauna jo planus, jis niršta ant tų, kurie jį vadina 
diplomo klastotoju, neišprusėliu ir melagiu. Jam nepatinka, kad 
Prezidentas nesileidžia užgauliojamas, kad jis primena atsako
mybę ir nesileidžia mulkinamas. Bet jeigu mūsų teisėjai geba tei
sinti apsimelavusį eksprezidentą Paksą, jei Lietuvos piliečiu vėl 
gali tapti valstybę ir jos prezidento instituciją apspjaudęs Boriso
vas, tai ko stebėtis, kad Uspaskich gali tikėtis kokio nors teisėjo 
užuovėjos? Juk jis net ne kolaborantas, o tik atvykėlis iš Rusijos 
platybių.

Kandi ir šmaikšti XX amžiaus JAV rašytoja Margaret Halsey 
yra rašiusi, kad jei dėl kokios nors priežasties aiškiai ir brutaliai 
sulaužomi moralės principai vienoje visuomenės gyvenimo srityje, 
pavyzdžiui, politikoje, tai lygiai kaip diena išaušta po nakties, taip 
visų priimtos normos paeiliui pradeda griūti ir kitose srityse: spor
te, pramogose, švietime, karinėse pajėgose, versle ir vyriausybėje. 
Kada tai atsitiko pas mus? Ir kas už tai prisiims atsakomybę? Jei 
tik dar suvokiame, ką ji reiškia.

akiračiai
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Kazys Almenas

Apžvalgininkams, ypač metų sandūroje, 
būdinga nagrinėti visuomenėje besivystan
čias tendencijas. Perskaičius keletą tokių 
apžvalgų tampa aišku, jog jų pagrįstumo 
klausimas yra greičiau redaktorių ar kri
tikų, bet ne pačių apžvalgininkų reikalas. 
Esminė sąlyga, kuri atrodo būtina apžval
gininkams, - kad linksniuojamos tenden
cijos „skelbtų aliarmą“ ir „vestų į krizę“.

Dvi tokias, kažkuriuo kampu susiju
sias, aliarmą skelbiančias ir į krizę vedan
čias tendencijas įžvelgsiu ir aš: pirma, vis 
mažėjantį patriotizmą, antra, teismų, ypač 
aukščiausiųjų, polinkį išteisinti (suprask, 
ne „nu“, bet „iš“).

Tenka pripažinti, įžvalgos nelabai 
originalios, bet kai apžvalgininkų daug, 
o kraštas mažas, rasti originalių krizinių

Patriotiškumas, 
kuris nekvepia 
cepelinais
Mindaugas Nastaravičius

Meilė savo šaliai, atsidavimas jai, jos istorijos 
ir kultūros pažinimas, valstybės piliečių gerbi
mas ir dar keli skambūs žodžiai apibūdina pa
triotizmą, apie kurį populiaru kalbėti prieš ir 
per valstybės šventes ar minint šaliai tragiškus 
įvykius. Patriotizmas prisimenamas ir tada, kai 
sportininkai parsiveža medalius; čia jo pasireiš
kimas priklauso nuo medalių spalvos, o jeigu 
jokie medaliai nekabo ant sportininkų kaklų, 
tai atsiranda tokių, kurie keikia ne tik šiuos ne
vykėlius, bet ir valstybę, kuri juos užaugino.

Sunkiausia atsakyti, kas yra meilė ar atsi
davimas valstybei ir kas turima galvoje, kai 
girdime - aš myliu Lietuvą. Tarp piliečių lieka 
vis mažiau tų, kurie žino, kas yra karas, ką reiš
kia, kai dėl valstybės turi palikti savo šeimą ir 
atstatyti krūtinę prieš ginklą. Tie, kurie tai at
simena, į patriotizmą žiūri visiškai kitaip, nei 
tie, kuriems neteko gyventi siaučiant nelaisvės 
skersvėjams. Patriotiškumo vadovėliais nepa
skatinsi, augančiai piliečių kartai apie buvusius 
patriotus nepapasakosi taip, kad jie suklustų ne 
kelioms akimirkoms. Mylėti ir gerbti savo vals
tybę - tai visų pirma reiškia nedaryti jai ir jos 
piliečiams nieko bloga ir tik tada, kai supranti 
ir darai bent tiek, galima kalbėti apie tikrą, o ne 
laikiną ar apsimetėlišką meilę valstybei.

Mylėti tėvynę - reiškia mylėti ją tokią, ko
kia ji yra ne tik turistams skirtuose lankstinu
kuose, bet ir tokią, kokia ji būtų nuošaliausia
me kaime ar skurdžiausiuose namuose, mylėti 
ir tada, kai esi alkanas ar kažkuo nepatenkin
tas. Tikras patriotiškumas pasireiškia tada, kai 
netoleruoji to, kas tavo valstybei kenkia, ir ver
tybinius įsitikinimus keli aukščiau, nei trum
palaikius interesus ar nuogą pragmatizmą. 
Patriotu negalime vadinti to, kuris dirba savo 
tėvynėje, tačiau iš jos tik reikalauja, o negavęs 
užsiima banditizmu.

Patriotiškumo nepaskatins šalies vadovas, 
premjeras, dirbantys savo kabinetuose ar sa
kantys kalbas valstybės švenčių proga, nepa-

Patriotizmo išblėsimo kaltųjų paieškos
reiškinių nelengva. Lieka originalumo sto
ką paversti dorybe: kadangi tendencijos 
išties gąsdinančios, pastebėjo jas ir kiti. Pa
stebėjo jas ir prezidentūra.

Pastebėtos ir aptartos jos ne tik straips
niuose, bet (ypač pirmoji) keliose kon
ferencijose. Su išvadomis sunkiau. Joms 
apibūdinti peršasi teisėtai pagarsėjusi frazė 
iš klasikinio filmo „Casablanca“. Originalo 
kalba ji skamba taip: „Arrest the usual su
spects“. (Areštuokite įprastus įtariamuo
sius.)

Filmo kontekste ši frazė įtaigiai pa
brėžia Vichi prancūziškosios administra
cijos dviveidiškumą; mūsų atveju, manau, 
paprasčiausią sutrikimą. Tiesiog nesusi- 
gaudome, tad problemai iškilus kaltiname 
„įprastus įtariamuosius“: sovietinį paliki
mą, Kremliaus bei KGB įtaką, kosmopo
litizmą, energetinę priklausomybę, bau- 
džiauninkišką mentalitetą, globalizaciją, 
valdžios korupciją bei nuolat apverkiamą 
„pilietinės visuomenės sfoką“ (dalis ap
žvalgininkų nesuvokia, jog tai pasekmė, o 
ne priežastis).

Sąrašą galima tęsti iki Landsbergio 
daržinės, Paulausko tvoros bei šiuo metu 
privalomos Kristinos „Draugystės“. Aš jo 
nebetęsiu, bet paminėsiu vieną pastaruoju 
metu iškilusią šių paieškų tendenciją, nes 
ji ne tik absurdiška, bet ir pavojinga. Tai 
kaltųjų paieškos tarp tų, kurie stengiasi 
mums padėti. Ar iš kvailumo, ar veikia
mi blogų įtakų, o gal papirkti totalitariz-

skatins ir politinės partijos ar nevyriausybinės 
organizacijos - patriotiškumas bręsta pačiame 
žmoguje ir tik nuo asmens priklauso, kada ir 
kokiomis aplinkybėmis, jis ne tik sakys, bet ir 
atsakys už tą skambųjį - „aš myliu Lietuvą“.

Tiems, kurie mano, kad patriotiškumą ga
lima sukurti valdžios pagalba, galima pasakyti, 
kad patriotizmas, kaip ir kitos vertybės, vis dar 
neranda tikrosios ir nelaikinos vietos politinių 
jėgų programose, o Lietuvoje populiarios yra 
tos partijos, kurios apie vertybes kalba abs
trakčiai arba apie jas visai nekalba - mums ne
reikia vertybių, mums reikia pinigų. Nenuo
stabu, kad Darbo partija Lietuvoje populiari 
ir dėl savo vertybinio nuogumo, ir dėl to, jog 
daugiau nei pusė šalies gyventojų jaučia nos
talgiją Rusijai.

Kita vertus, kaip rodo apklausos, partiją 
šlovina ir nieko bendra su sovietmečiu netu
rėję žmonės, tad, tikint apklausomis, patrio
tiškumas nerūpi mažų mažiausiai kas antram 
šalies gyventojui - jis ilgisi anų laikų ir laukia 
tvirtos rankos, o prie tokių pasiilgusiųjų dar 
prisideda lengvatikiai bei tie, kuriuos valdžia 
nuskriaudė - patriotiškumu čia net nekvepia.

O prorusiškos politinės jėgos, kurios, jeigu 
ir nepaveikia tikrų patriotų ar netrukdo bręsti 
naujiems, Lietuvoje mažiau populiarios bus tik 
tada, kai išmirs sovietmečio besiilginti karta, o 
naujai bręstančios kartos, tad ir nauji rinkėjai, 
supras vieną labai paprastą tiesą - iš dangaus 
duonos trupiniai ar cepelinai nebyra, viską rei
kia susikurti pačiam. Tada, galima manyti, us- 
paskiškų ir paksiškų politikų bus mažiau, nes 
rinkėjai bus atsparesni pažadams ir tik išgirdę 
kalbas apie kvietimą gyventi geriau ar žaibiš
kai pakilsiančius atlyginimus, iškart bes pirš
tu - netikiu. O sugebėjus atsispirti, tad kartu ir 
spjovus į tą pusę, kurioje vertybinės nuostatos 
yra tik demagogijos įrankis, galima kalbėti 
apie pilietiškai aktyvią visuomenę. Tokioje vi
suomenėje patriotizmas suranda vietos. 

mą besistengiančių įtvirtinti kaimynų, kai 
kurie ėmėsi kaltinti vakarietiškų demok
ratinių visuomenių pastangas pasaulyje 
ugdyti pilietinę visuomenę. Lietuvoje kol 
kas buvo puolamas tik Soroso fondas, bet 
tereikia pažvelgti per sieną į Rytus, kad 
suvoktum, jog šio puolimo programa kur 
kas platesnė.

Antroji ne tik nerimą kelianti, bet ir 
mus piktinanti tendencija yra teismų po
linkis išteisinti tuos, kuriuos mes seniai 
pasmerkėme. Tai irgi priskiriama prie pa
triotizmo stokos priežasčių. Tą ryšį išties 
galima įžvelgti: sunku būti patriotu, kai 
piktinies teismų sprendimais. Tad kone 
nepatogu šiuo atveju priminti, jog teismai, 
priimdami sprendimą, privalo remtis ne
ginčijamais įrodymais. Kaltės įvaizdis ir 
kaltės įrodymas gali būt labai skirtingi 
dalykai. Tai nelengva priimti toli gražu 
ne tik mums. Pavyzdžių galima vardinti 
daug, vieną jų man teko pačiam stebėti. 
Tai Richardo Nixono nušalinimo atvejis. 
Buvau tuo metu, kaip ir dauguma mano 
aplinkos žmonių, emocinis „anti-Nixoni- 

* ninkas“. Neturėjau jokios abejonės, kad jis 
kaltas, kaltas, kaltas... O štai teismai ne
žmoniškai ilgai tikrino, mūsų įsitikinimu, 
ne tik tikrino, bet vilkino ir delsė. Niekaip 
nesugebėjo rasti, pagal tuo metu išgarsėju
sią frazę, „the smoking gun“ (rūkstančio 
revolverio), t.y. neginčytino įrodymo. Jis 
galų gale buvo rastas, tačiau galėjo įvykti ir 
kitaip - jo galėjo nerasti. Nixonas tokiu at
veju būtų baigęs savo kadenciją, aš ir mili
jonai kitų Amerikos piliečių būtume turėję 
su tuo susitaikyti. Teismas būtų pasielgęs 
teisingai, nes reikalavimas vadovautis tik 
jokios abejonės nekeliančiais įrodymais 
svarbesnis už mūsų frustracijas.

Alternatyvą žinome. Teismų spren
dimus galima priiminėti atsižvelgiant į 
valdančiųjų (arba visuomenės) spaudimą, 
baimes, norus, pageidavimus ir taip toliau. 
Pavyzdžių mūsų artimoje aplinkoje apstu, 
bet pažvelkime giliau į istoriją - šitaip re
nesanso laikais buvo sunaikinta tūkstančiai 
„raganų“. (Milijonai sunaikinti fašistinių, 
komunistinių diktatūrų - atskira, su teis
mais nieko bendra neturinti tema.) Tačiau 
renesanso laikais „raganos“ buvo išties tei
siamos. Tardavosi teisėjai, buvo atliekami 
tardymai, šaukiami liudininkai. Beje, dalį 
apkaltintųjų jie išteisindavo, kitiems pleš
kėjo laužai.

Kodėl taip tragiškai klydo teismai? Apie 
tai prirašyta ne tomai, bet ištisos bibliote
kos, nemaža jų dalis bando apibūdinti, kas 
yra, o kas negali būti „įrodymas“. Aplinky
bė, jog ar teisėjas, ar visuomenės dauguma 
nemėgsta, gal net tiesiog nekenčia kalti
namojo, į tą kategoriją nepatenka. Nieko 
nepadarysi, reikia „rūkstančio revolverio“, 
o kai teismai griežtai laikosi to principo, 
jie ne visada prisideda prie visuomeninės 
santarvės, taip pat - ir prie patriotizmo ug
dymo.

Nesu teisėjas, o tik vienas, anot apžval
gininkų, beviltiškai nusivylusios visuome
nės narys. Tad kaltųjų paieškose nesismul- 
kinsiu - dėl to, kad blėsta patriotizmas, 
kalti esate Jūs.

Būtent taip. Jūs, „Akiračių“ skaitytojai.
Tikiuosi, dėmesį jau atkreipiau, tad pir

minį teiginį galima kiek modifikuoti. Kalti 
ne tik Jūs. Praplėskime kaltųjų ratą iki visų 
savaitinės ir mėnesinės kultūrinės spaudos 
skaitytojų, pridėkime „Bernardinų“ tinkla- 
lapio naršytojus. Tai didžioji dalis Lietuvos 
humanitarinio elito. Pastebėkite, kabučių 
nenaudoju.

Kaltininkas identifikuotas. Jei būčiau 
politiškai korektiškas, kaltinimą galė
čiau modifikuoti bei švelninti išlygomis: 
kaltė būna dalinė ar pilna, individuali ar 
kolektyvinė, tyčinė ar netyčinė, piktava
liška ar nesuvokta. Kadangi šis straipsnis 

priklauso krizinių tendencijų apžvalgų 
kategorijai, sekdamas kolegų pavyzdžiu, 
nesismulkinsiu. Net pakartosiu - Lietuvos 
humanitarinis elitas kaltas dėl patriotizmo 
išblėsimo.

Tiems, kurie jau įsižeidė, pridursiu, kad 
tik iš dalies kaltas. Kaltųjų yra daugiau ir 
rimtesnių, bet vis tiek kaltas. Galima rasti 
ne vieną „rūkstanti revolverį“ tam įrodyti. 
Vienas iš jų - tai, kad humanitarinis eli
tas parėmė ir protegavo tautinių simbolių 
nuvainikavimą. Naudojant vokišką api
būdinimą, jis Lietuvos tautinių simbolių 
niekinimą padarė „salonfaehig“. Tiksliai 
verčiant - „įsileido į saloną“, priėmė kaip 
temą, kurią galima neraudonuojant aptarti 
mandagioje draugijoje.

Humanitarinio elito svarbos, ypač rin
kos ekonomikos sąlygomis, nedera per
vertinti. Dauguma žiniasklaidos, įskaitant 
visą platų ir daugialypį bulvarą, yra už jos 
įtakos ribų. Ten neišvengiamai bus visko, 
vyraus skandalai ir sekso tematika, bet bus 
ir antisemitizmo, bus Lietuvos tautos, jos 
visuomenės, istorijos ir ko tik nori dergi- 
mo. Tuo nesiskiriame nuo kitų visuome
nių. Taip yra visur, kur leidžiama laisvai 
pasisakyti.

Tad svarbiausia ne tai, ar bulvarinė
je aplinkoje pasirodys vienokia ar kitokia 
tema, - to kontroliuoti nepajėgsime ir net 
neturėtume bandyti. Svarbiausia - kas 
vyksta po to. Ar ją sureikšminsime at
kreipdami į ją dėmesį, ar ją legitimuosime, 
priimdami į rimtai aptariamų temų ratą. 
Trumpai tariant, ar jai suteiksime „salon
faehig“ palaiminimą. Tai ir nusprendžia 
visuomenės humanitarinis elitas.

Idant tai neliktų abstrakčiu teiginiu, pa
teiksiu konkrečių pavyzdžių. Rinkos eko
nomikos sąlygomis atkreipti į save dėmesį 
nelengva. Todėl visose visuomenėse atsi
randa tokių, kurie to siekia visuomenę „šo
kiruodami“. Pavyzdžiui, nusirenginėdami, 
naudodami keiksmažodžius ir taip toliau. 
Viena tos „šokiravimo“ taktikos atmainų 
yra visuomenei svarbių simbolių „nuvaini
kavimas“, kai to nepakanka - ir tiesioginis 
niekinimas. Tai gali būti religiniai simbo
liai kaip Kristus, Marija arba Mahometas, 
istoriniai asmenys, pavyzdžiui, Jefersonas 
ar Vašingtonas Amerikoje, Kosciuška ar 
Mickevičius Lenkijoje ir panašiai. Vietinis 
humanitarinis elitas negali tam sutrukdyti. 
Tačiau jo vaidmuo vis dėlto labai svarbus, 
nes jis gali simbolių niekintojų neįsileisti į 
savo diskursų saloną, gali nesuteikti jiems 
geisto pripažinimo, o kartu ir jų iškeltoms 
tezėms - legitimumo. Humanitarinis elitas 
kolektyviai nusprendžia, kas yra „salonfae
hig“, o kas ne.

O dabar pateiksiu du mano kaltinimą 
pagrindžiančius „rūkstančius revolverius“.

Vieni svarbiausių Lietuvos tautos ir 
valstybės simbolių yra devynioliktojo 
šimtmečio pabaigos tautinis atgimimas 
(kertinė asmenybė Basanavičius) ir poka
rio ginkluotas pasipriešinimas okupantui 
(kertinė asmenybė Žemaitis). Nekaltinu 
tų jaunų žmonių, kurie stengėsi atkreip
ti į save dėmesį juos „nuvainikuodami“ 
(Žemaičio atveju derėtų naudoti tikslesnę 
terminologiją, „suniekinti“ neblogai tiktų). 
Jų pasirinkimas rodo, jog jie žino Lietuvos 
simbolių hierarchiją, kaip ir pažįsta šiuo 
metu egzistuojantį Lietuvos humanitarinį 
elitą.

Pasirodė, jog pasirinko tinkamai. Klau
simo, ar šios temos yra „salonfaehig“, ar ne, 
tam elitui net neiškilo. Abi temos ir asme
nys buvo įsileisti į rimtų diskusijų saloną 
bei proteguojami humanitarinėje kultūri
nėje spaudoje ir viešuose aptarimuose.

Viliuosi, jog į klausimą, ar tai paskatino 
Lietuvos patriotizmo blėsimą, ar tik ženkli
no to išblėsimo lygį, padės atsakyti šį mano 
kaltinimą aptarsiantys komentarai.
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NUOMONĖS

Egidijus Aleksandravičius

Kas už kų kaltas? - tai masinės retorikos, 
suskambančios dažniausiai per rinkimų 
susitikimus, klausimas. Tautai, kurios 
didesnė dalis vis dar tiki, kad už viską 
atsakingos visos valdžios, o jie patys ne
atsakingi už nieką, kaltųjų paieška yra la
biausiai gundantis dalykas. Kartais atro
do, kad tokiame viešosios erdvės klimate 
kaltųjų paieška ir jų radimas yra svar
besni nei racionalus siekis ieškoti būdų, 
kaip išvengti mus erzinančių blogybių 
pasikartojimų. Radai kaltų - ir gana. Ne
svarbu, ar tai žmogus, ar institucija, ar 
tiesiog - aplinka.

Julius Šmulkštys

Kai Ramūno Karbauskio Valstiečių sąjun
gos ir Kazimiros Prunskienės Naujosios 
demokratijos jungtinė partija neseniai 
pasivadino Valstiečiais-liaudininkais, į šį 
vardą turėjusią prieškario partiją dėme
sį atkreipė ir žiniasklaida. Tačiau, spėju, 
Lietuvoje mažai kas žino, jog tarpukariu ji 
buvo antra pagal savo dydį po Krikščionių 
demokratų (KD) bloko ir iki 1926 metų 
aktyviai dalyvavo šalies politikoje.

Valstiečių-liaudininkų partija pradėjo 
formuotis dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą. 
Iš pradžių ji vadinosi Lietuvos socialistų, 
liaudininkų, demokratų partija (LSLDP). 
Vardas atspindėjo partijos ideologiją: 
nuosaikus socializmas, valstiečių interesų 
puoselėjimas ir įsipareigojimas demokra
tijai. 1922 LSLDP susijungė su Valstiečių 
sąjunga ir pasivadino Valstiečių-liaudi
ninkų sąjunga, visuomenei žinoma kaip 
liaudininkai.

Liaudininkų įnašas kuriant nepri
klausomą valstybę buvo tikrai įspūdingas. 
Jų lyderis Mykolas Sleževičius vadovavo 
antrajai ir ketvirtajai vyriausybėms, kurios 
iš savanorių įkūrė Lietuvos kariuomenę 
ir sustabdė bolševikų invaziją. 1920 kito 
liaudininko - Kazio Griniaus sudaryta, 
koalicinė vyriausybė vadovavo kovai prieš 
lenkų agresiją. Po dvejų metų priimtoje 
Konstitucijoje atsispindėjo liaudininkų 
pozicijos pagrindinių valdžios institucijų 
atžvilgiu.

Partijos programoje buvo tvirtai pasi
sakoma prieš žmonių išnaudojimą, siūlo-’ 
ma nustatyti minimalų atlyginimą, darbo

Ieškokime kaltojo?
Ne mažiau svarbu yra tai, kad kiek

vieno kaltojo ieškojimas ir atpildo reika
lavimas nė kiek neskatina kiekvieno iš 
mūsų atsakomybės jausmo. Greičiau tai 
yra tik visuotinių atpirkimo ožių gau
dynės, lydimos beviltiškų kalbų apie tai, 
kaip neturėjo būti, tačiau net nebandant 
pasakyti, kaip turėjo ir turėtų būti. Čia, 
žinoma, nekalbu apie paprastus krimina
linius ar administracinius nusikaltimus. 
Kalbu apie tokius reiškinius, kurie lemia 
prastesnę mūsų gyvenimo kokybę, reiš
kinius, keliančius didelės Lietuvos dalies 
neviltį, bet nesiūlančius aiškiai atpažįsta
mų kaltųjų.

Kas kaltas dėl nevykusios privatizaci
jos istorijos, labai prieštaringo restituci
jos proceso ar patriotizmo nykimo? Į pa
našių reiškinių svarstymą provokatyviai 
įsijungia Kazys Almenas savo straipsnyje 
Patriotizmo išblėsimo kaltiįjų paieškos. 
Autorius rezervuotai bodisi mūsų vie
šojo gyvenimo kritikų į krizę vedančių 
reiškimų atradimais ir imasi tą manierą 
imituojančio samprotavimo apie lietuvių 
patriotizmo nykimo kaltuosius. Pagrįstas 
jo baiminimasis, kad nuolat ir dėl visko 
kaltindami sovietinį palikimą, Kremliaus 

Valstiečiai-liaudininkai
dienos trukmę, medicininį, nelaimingų 
atsitikimų bei senatvės draudimą. Nors 
buvo deklaruota radikali žemės ūkio re
forma, mažažemiams ir bežemiams duo
dant žemės iš dvarų ir didelių ūkių, tačiau 
versle palikta privati nuosavybė ir laisva 
iniciatyva. Taip pat buvo remiamas Baž
nyčios atskyrimas nuo valstybės, krašto 
apsaugos biudžeto mažinimas, karo sto
vio atšaukimas, akcentuojamos individo 
ir mažumų teisės. Pagaliau, programa be 
išlygų reikalavo demokratinės santvarkos, 
kurioje svarbiausias valdžios organas būtų 
tiesiogiai renkamas Seimas.

1926 m. su socialdemokratais perėmę 
valdžią liaudininkai pradėjo vykdyti savo 
programą, kuri visuomenėje sukėlė ne
vienareikšmę reakciją. Ypač kontraversiš
ki buvo valstybės sekuliarizacijos, karinio 
biudžeto karpymo, karo stovio atšaukimo 
ir individo bei mažumų teisių klausimai. 
Atšaukus karo stovį iš kalėjimų buvo pa
leisti politiniai kaliniai, tarp jų - ir komu
nistai, nors partija ir toliau liko uždrausta. 
Mažumoms atgavus teisę be didelių suvar
žymų plėsti savo mokyklų tinklą, jos pra
dėjo dygti kaip grybai po lietaus.

1926 metų perversmas buvo tiesioginė 
kai kurių visuomenės sluoksnių nepasi
tenkinimo naująja politika pasekmė. Buvo 
bijoma, jog tokia politika padės tikriems 
ar išgalvotiems Lietuvos priešams plėsti 
vidinę subversiją ir didinti išorinį spaudi
mą. Kokiu mastu tie pavojai egzistavo, ar 
liaudininkų bandymai liberalizuoti valsty
bę juos išties padidino, - niekada nesuži
nosim. Tačiau atrodo, kad nemažas (kokio 
didumo - sunku nustatyti prieš visuome
nės opinijos tyrimų erą) piliečių skaičius 
buvo įsitikinęs, kad liaudininkų progra
mos įgyvendinimas būtų pavojingas vals
tybės suverenitetui.

Liaudininkų ir socialdemokratų vy
riausybė buvo nuversta karinio pučo, 
kuriame jaunieji karininkai suvaidino 
pagrindinę rolę. Nėra abejonės, jog krikš
čionys demokratai taip pat norėjo pakeisti 
kairiųjų valdžią. Lieka klausimas, ar jų vei
kėjai skatino perversmą vykdyti. Istorikai 

bei KGB įtaką, kosmopolitizmą, energe
tinę priklausomybę, baudžiauninkišką 
mentalitetą, globalizaciją, korupciją bei 
nuolat apverkiamą pilietinės visuomenės 
štokų, visuomenės ir politikos kritikai 
(apžvalgininkai ir komentatoriai) tiesiog 
silpnina mūsų visų gebėjimą atpažinti 
lemtingas priežastis. Dar daugiau: anot 
jo, tokia padėtis rodo, kad neretai nesu
gebama atskirti, kas yra priežastis, o kas 
pasekmė.

Negalima nepritarti Almeno minčiai 
apie tai, kad urminis visų piktinančių 
blogybių (pavyzdžiui, Lietuvos teismų 
polinkio išteisinti tuos, kuriuos minia jau 
senai pasmerkė) skelbimas mažėjančio 
patriotizmo priežastimi nėra toliaregiš
kas, o gal net pavojingas viešųjų kritikų 
polinkis. Tačiau itin prieštaringai nu
skamba jo mintis, kuri diskutuojamame 
tekste pabrėžtinai kartojama, kad Lietu
vos humanitarinis elitas yra kaltas dėl pa
triotizmo nuosmukio.

* Tiesa, Almenas sušvelnina šį teiginį, 
koreguodamas savo verdiktą iki tik dali
nio kaltumo, bet tai nekeičia reikalo es
mės. Pabrėždamas tokios diagnozės prie
štaringumą, aš tikrai nenoriu įrodinėti 

čia neturi vieningos nuomonės, bet - kas 
įdomu - tuoj po perversmo krikščionys 
demokratai bandė su perversmininkų 
pastatyta Smetonos ir Voldemaro valdžia 
bendradarbiauti, idant išlaikytų demokra
tines institucijas. Tačiau iš to nieko neišėjo 
ir partija netrukus perėjo į opoziciją.

Ilgainiui visos partijos, išskyrus tau
tininkus, buvo uždarytos, ir liaudininkų 
veikla nuėjo į pogrindį bei netiesiogiai 
reiškėsi per jiems artimus dienraščius ir 
žurnalus. Ketvirtajame dešimtmetyje, 
Sovietų Sąjungos ir Vokietijos spaudimui 
didėjant, liaudininkai neoficialiai leido 
trims savo veikėjams įstoti į paskutinius 
prieš aneksiją kabinetus. Tačiau jų įtaka 
nebuvo didelė ir dalyvavimas valdžioje 
buvo daugiau simbolinis, siekiant parody
ti visuomenės solidarumą didėjančios iš
orinės grėsmės akivaizdoje.

Valstiečių-liaudininkų pastangos libe
ralizuoti politines ir socialines institucijas 
nepavyko, nes visuomenė tam dar nebu
vo pasiruošusi ar pribrendusi. Koalicinės 
ir Krikščionių demokratų vadovaujamos 
vyriausybės įgyvendino daug reikalingų 
programų. Kitaip turbūt ir negalėjo būti, 
nes praktiškai iš nieko, tai yra - be jokios 
valstybės valdymo patirties reikėjo sukurti 
valdžios struktūras. Tačiau tradicinės ins
titucijos, tokios kaip Bažnyčia, iš esmės re
formuotos nebuvo, išskyrus kelias išimtis. 
Viena tokių išimčių - žemės ūkis, kur My
kolo Krupavičiaus pastangomis buvo at
liktas žemės perdalinimas mažažemiams 
ir bežemiams.

1926-aisiais liaudininkai bandė įvesti 
liberaliais principais paremtą, kaip da
bar pavadintume, pilietinę visuomenę. 
Tuometinėje Rytų Europoje tai buvo ri
zikingas- žingsnis, nes pati demokratinė 
santvarka iki Antrojo pasaulinio karo čia 
išliko tiktai Čekoslovakijoje. Laikui pra
ėjus visada esame išmintingesni, todėl 
šiandien galima teigti, jog jei liaudininkai 
savo programą būtų bandę įgyvendinti 
palaipsniui, visuomenės - ar bent jos di
delės dalies - reakcija būtų buvusi kitokia, 
o neturėdami platesnio pritarimo jaunieji 

priešingai ir griebtis įtikinėti skaitytoją, 
jog lietuvių humanitarinis ar intelektua
linis elitas šioje byloje yra nieko dėtas. 
Gal tik siūlyčiau kažkiek kaltės turinčio 
prisiimti charakteristiką. Tada ginčo esmė 
persikeltų nuo kaltas - ar - nekaltas prie 
klausimo dėl tos kaltės kiekio.

Mano supratimu, lietuvių humani
tarų elito elgsenai yra tiesiog būdingi tie 
patys kontrastai, kuriais šiandien pasižy
mi visa Lietuva. Savęs ir patriotizmo sim
bolių (daiktų, ritualų ir istorinės atmin
ties herojų) vertinimas neretai svyruoja 
tarp perdėtos, pernelyg romantiškos pa
tetikos ir nihilizmo slenkstį beperžen- 
giančio savosios istorijos nuvertinimo. Ir 
viena, ir kita plaukia iš pernelyg menkos 
pažinties su tikrove to Vakarų pasaulio, į 
kurį emocingai bandome įsigyventi. Gal
būt čia dalyvauja ne vien erudicijos spra
gos, intelektinės silpnybės, psichologiniai 
kompleksai, vertybinės deviacijos ar net 
sąmoningi intelektinio ekshibicionizmo 
polinkiai, bet ir geranoriški siekiai grum
tis su tuo, kas kadaise ironiškai buvo pa
krikštyta megztųjų berečių patriotizmu.

Ko nejaudina šiandien žemai nu
leistos lietuviškojo patriotizmo vėliavos? 
Skaudu dėl to, kas vyksta. Kazys Almenas 
visai pagrįstai ir tikrai laiku kelia šį klau
simą, tačiau būtų gerai, kad atsakymai į jį 
nebūtų skubotai supaprastinti ir nepelny
tai vienareikšmiai.

karininkai greičiausia nebūtų galėję nu
versti demokratiškai išrinktos valdžios.

Taigi kaip reaguoti į Prunskienės ir 
Karbauskio partijos pasivadinimą prieš
kario valstiečių-liaudininkų vardu? Ar 
šiandienos liaudininkai gali pretenduoti į 
ideologinį tęstinumą su šia partija? Į klau
simą nėra lengvo atsakymo, nes dabar po
litinės ir socialinės sąlygos yra ir panašios, 
ir kitokios negu antrojo - trečiojo dešimt
mečio. Abiem atvejais reikėjo kurti naujas 
institucijas ir reformuoti senąsias. Tačiau 
nūdienos valstiečiai-liaudininkai iki šiol 
nėra sudarinėję valdžios, todėl sunku pa
sakyti, kokias politines ir socialines pro
gramas jie būtų bandę įgyvendinti.

Manau, jog lyginant šias partijas, svar
biausias faktorius yra jų užsiangažavimas 
ugdyti pilietinę visuomenę. Prieškarinių 
liaudininkų pastangos šioje srityje jau 
buvo minėtos, o kaip dabartinė to paties 
vardo partija? Čia situacija yra sudėtinges
nė. Prunskienės ir Karbauskio partija daug 
kuo nesiskiria nuo kitų šiandieninės Lie
tuvos partijų, bet dalyvaudama valdančio
je koalicijoje ji turi prisiimti atsakomybę 
už koalicijos programas ir veiksmus. Kol 
kas nematyti ženklų, kad valdžios partijos 
būtų suinteresuotos puoselėti pilietinę vi
suomenę. Priešingai, kai kurie jų politikos 
aspektai, pavyzdžiui, įsitraukimas į už
sienyje inspiruotą antisoroso kampanija, 
nuolatiniai svarstymai, kaip žaboti kritišką 
spaudą ir t.t. yra nesuderinami su pilietinės 
visuomenės principais. Patys liaudininkai, 
šiuo metu vadovaujami į Rytus linkstančių 
politikų, taip pat nesudaro įspūdžio, kad 
Vakaruose egzistuojantis pilietinės visuo
menės modelis yra tikslas, kurio jie nuo
širdžiai siekia. Pavyzdžiui, partijos neno
ras pasmerkti antisemitinių „Respublikos“ 
svaičiojimų, iškilaus liaudininkų veikėjo 
džiaugsmas, kad apeidami Europos Sąjun
gos taisykles Lietuvos verslininkai sugeba 
gudriai pasinaudoti jos parama, kito, taip 
pat garsaus veikėjo viduramžiška pažiūra į 
homoseksualus, galų gale vieno iš vadovų 
bandymai vesti asmeninę užsienio politi
ką. Yra ir kitų panašių pavyzdžių. Šie fak
tai ir faktoriai leidžia teigti, kad nūdienos 
liaudininkai iki šiol dar nėra parodę, jog 
turi moralinę teisę pasisavinti prieškarinės 
partijos vardą. Įe
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SPORTAS IR VISUOMENĖ

Kaip sportas gelbėjo 
lietuvių tapatumą 
Virginijus Savukynas

■ Jei nori būti geras lietuvis, turi verkti. Arba bent jau liūdėti. Liūdėti dėl dviejų priežas
čių - arba dėl sunkios tautos praeities, arba todėl, kad kiti neliūdi, kitaip tariant, užmiršta 
tautiškumų ir pasiduoda globalaus pasaulio malonumams.

Taip jau nutiko, kad mūsų lietuviškumas 
paženklintas liūdesio ženklu. Ir dėl to 
kaltos ne vien XX amžiaus tragedijos. 
Dar prieš II pasaulinį karą poetas Jonas 
Aistis rašė apie melancholišką lietuvio 
charakterį. Tačiau ką daryti tiems, kurie 
nenori verkti ir liūdėti - o tokių kuo to
liau, tuo daugiau? Kaip jiems gelbėti savo 
lietuviškumą?

Ogi žiūrėti, kaip mūsų krepšinin
kai - kauniečiai ir vilniečiai - skina per
gales „Eurolygoje“.

Jei XIX amžiuje lietuvybę sergėjo ir 
puoselėjo keli šimtai inžinierių, kunigų 
ir daktarų, kurie dažnokai sirgdavo džio
va, tai dabar lietuvybė yra stotingų ir au
galotų sportininkų rankose. Jie sukelia 
didžiausius patriotizmo priepuolius nuo 
pat Sąjūdžio laikų.

Prisiminkime, kada pastarąjį sykį di- 
džiavomės esą lietuviais? Ar tik ne tada, 
kai krepšininkai tapo Europos čempio
nais? Juk į gatves su Lietuvos vėliavomis 

mes nėjome nei tuomet, kai buvo nu
verstas R. Paksas, nei tuomet, kai tapome 
Europos Sąjungos nariai. Džiaugėmės, 
bet labai santūriai, lyginant su krepši
ninkų pergale.

Štai ir sociologiniai tyrimai rodo, kad 
labiausiai didžiuojamasi ne kuo kitu, o 
krepšiniu (35 proc. Lietuvos gyventojų), 
34 proc. lietuvių didžiuojasi Lietuvos is
torija, o lietuvių kalba - 22 proc. Aišku, 
šis sociologinis tyrimas nieko nauja ne
pasakė - jis patvirtino tai, ką visi ir taip 
žinojo. Krepšinis jau tapo lietuviškosios 
tapatybės dalimi.

Jaunajai kartai lietuviškumas daugiau 
siejasi su Saboniu, Marčiulioniu, Ma
cijausku, Štombergu, o ne su Kudirka, 
Maironiu ar Vydūnu (nors jų atvaizdai ir 
yra ant litų kupiūrų). Taip jau yra, kad ir 
kiek dėl to apgailestautų kokie nors inte
lektualai, profesoriai ar Kultūros minis
terijos darbuotojai.

Kai kurie lietuviškosios tapatybės 
saugotojai verkia, kad tautiškumas tam
pa nebeįdomus ir nemadingas. Kad jau
nimas žiūri į Vakarus, o ne į Rumšiškes. 
Kad net keikiamasi ne rupiais miltais 
ir perkūnais, bet angliškais keiksmažo
džiais. Tokia realybė - kuo toliau, tuo 
mažiau įdomūs Vytautas Didysis, Dau
kantas su Valančiumi ir nacionalinis val
gis - cepelinai su spirgais.

Tačiau mažėjantis suvalgomų cepeli
nų skaičius dar nerodo, kad lietuvišku
mas neįdomus. Ne viskas prarasta. Rei
kia padaryti tai, ką padarė XIX amžiaus 
mūsų tautiniai veikėjai: jie surado tokius 
herojus, tokius simbolius, kurie tapo įti- 
kinąmi šimtui metų, kurie padėjo išlai
kyti lietuvybę.

Dabar jau reikia ieškoti naujų simbo
lių, naujų lietuvybės šaltinių. O sportas 
gali duoti naujų didvyrių bei simbolių, 
kurie „užvestų“ lietuvius.

Juk ką reiškia, kad lietuvių varžybos 
vis daugiau ir daugiau stebimos ne na
muose prie televizorių ekranų, bet ba
ruose, kur susirenka bendraminčiai? Tai, 
kad pergalės akimirkas norima išgyventi 
kartu su kitais, norima kartu pajusti tą 
jausmą, kuris verčia odą šiurpti - tu pri
klausai tai tautai, kurios atstovai ką tik 
laimėjo.

Sociologinės apklausos rodo, kad 
sportininkų pergalės net 88,9 procento 
Lietuvos gyventojų skatina didžiuotis Lie
tuva. Ir tik 9,2 proc. Lietuvos sportininkų 
pasiekimai niekaip nesisieja su patriotiz
mu. Taigi 10 prieš vieną sporto naudai. 
Proporcija įtikinama. Sportas nėra vien 
tik pramoga. Jis tapo šalies pasididžiavi
mu, patriotizmo šaltiniu. Būtų kvaila tai 
ignoruoti, jei norime išlikti lietuviais.

Lietuvybei reikia jau ne raudų, bet 
energijos, džiaugsmo, tikėjimo pergale. 
Štai ko norima dabar. Sutikime, juk turi
me ne tiek daug sričių, kur galime pasidi
džiuoti prieš kitus. O štai mūsų sportinin
kai dažnai kitiems nušluosto nosis.

Europiečiams seniai aišku, kad Europa 
susivienija ne Briuselio koridoriuose, bet 
prie televizorių ekranų, žiūrėdami futbolo 
rungtynes. Tad kodėl mes negalime pri
pažinti, kad sportas, sportininkų pergalės 
- geriausias eliksyras lietuvybei?

Visai nenustebčiau, jei po kelių de
šimčių metų būtų pastatytas paminklas 
Sportininkui - kaip tam, kuris padėjo iš
saugoti tautiškumą. Juk turime paminklą 
Knygnešiui, kuris kartu buvo ir šioks toks 
kontrabandininkas. Tai kuo sportininkas 
blogesnis?

ak
ira

či
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Hegemonija, sportas iržiniasklaida
Hegemoninis vyriškumas 
ir sportas
Žiniasklaidai šiuolaikinėje visuomenėje 
tenka svarbus vaidmuo. Ji, kaip pažymi 
Douglas Kellneris1, kupina neįvertintos 
pedagogikos, mokančios, kaip elgtis, 
galvoti, jausti, kuo tikėti, bijoti ar trokš
ti. Ji moko, kaip atrodyti, rengtis, vartoti; 
kaip reaguoti į skirtingų socialinių gru
pių narius; kaip pelnyti populiarumą, 
išvengti nesėkmės; kaip prisitaikyti prie 
dominuojančios normų, vertybių, prak
tikų, institucijų sistemos. Ji formuoja 
pasaulio suvokimą, vertybines nuosta
tas, parodydama, kas laikytina gėriu ar 
blogiu, kas leistina, moralu ar nepri
imtina. Skatinami žiniasklaidos, mes 
kuriame savo tapatybes, savivoką, žino
jimą, ką reiškia būti vyru ar moterimi, 
savo supratimą apie socialines klases, 
etniškumą ir rasę, tautybę, seksualumą 
ir požiūrį į „mus“ bei „juos“. Galiausiai 
jos vaizdiniai atskleidžia, kam suteikta 
galia, o kas privalo paklusti, kam leista 
demonstruoti savo jėgą ar net naudoti 
prievartą ir iš ko ši teisė atimta. Todėl 
visa, kas patenka į žiniasklaidos akiratį, 
nusipelno atidesnio dėmesio, nes ji ne 
ti(e)k atspindi, kiek formuoja ir palaiko 
galios santykius visuomenėje.

Tai pasakytina ir apie reprezentaci
jas, susijusias su sportu. Jis tapo neatsie
jama poilsio, ugdymo, politikos, verslo, 
socializacijos dalimi. Reklamos, masinės 
kultūros vaizdiniai, jaunimo subkultūra, 
politinė retorika, pramogų verslas ir visą 
šią įvairovę sukaupianti bei retransliuo
janti žiniasklaida išmoningai eksploa
tuoja sporto temą, kurdama, įtvirtinda

ma ar keisdama prasmių lauką, susijusį 
ne tik su fiziniu žmonių aktyvumu, 
kūno grožiu ar sveikata, bet ir norma
tyvine lyčių, etnine, klasine, seksualumo 
ideologija, kuri pasitelkiama tam, kad 
būtų išsaugoti socialiniai galios ir pri
klausomybės santykiai, t.y. vyraujančios 
socialinės grupės hegemonija.

Hegemonija yra apibrėžiama kaip 
vienos socialinės grupės galia ar domi
navimas kitos atžvilgiu. Tačiau ji sietina 
ne vien su įgytu socialiniu statusu, bet 
ir įvairiomis praktikomis, padedančio
mis šį statusą įgyti ir išsaugoti. Klasikinė 
marksistinė teorija pabrėžė ekonomi
nius hegemoninio dominavimo aspek
tus. Tačiau Antonio Gramsci2 atkreipė 
dėmesį ir į simbolinės reprezentacijos 
sritį, žiniasklaidą apibūdindamas kaip 
priemonę, kurią vadovaujantis elitas pa
sitelkia, kad išlaikytų valdžią, gerovę ir 

statusą, populiarintų savo filosofiją, kul
tūrą bei moralę. Pasak Gramsci, žinias
klaida į individualią sąmonę meistriškai 
įterpia elementus, kurie kitaip sunkiai 
prasiskintų ten kelią. Ji paskatina at- 
skirties grupes patikėti, jog dominuo
janti ideologija reprezentuoja „tikrovę“, 
atspindi bendrus interesus. Socialinė 
žiniasklaidos įtaka, o kartu ir dominuo
jančios grupės hegemonija sunkiai pa
stebima, nes moderniojoje visuomenėje 
informacijos ir pramogų technologijos 
glaudžiai susijusios tarpusavyje.

Pasitelkdami žiniasklaidą, paprastai 
nepastebime, kad čia tariamai žmogiš
kosiomis, universaliomis tampa do
minuojančios mažumos vertybės. Kas 
yra šie „išskirtieji“? Mūsų visuomenėje 
tai - pasiturintys, heteroseksualūs, bal
taodžiai, sveiko kūno sudėjimo, amžiaus 
vidurio krizės dar neišgyvenantys (ar ją 
neigiantys) vyrai. Šiuos požymius ati
tinkančios grupės interesai žiniasklai- 
doje, masinės kultūros vaizdiniuose 
yra tapę tokie įprasti ir kasdieniai, jog 
jų nesiejame nei su klasine ideologija, 
kuri liaupsina pasiturinčiųjų gyvenimo 
būdą ir formuoja neturtingųjų atskir- 
tį, nei su lyčių ideologija, kuri įteisina 
moteris menkinančią reprezentaciją, 
nei su rasistine ideologija, kuri skatina 
nepagarbų požiūrį į rasines ir tautines 
mažumas, nei su heteronormatyvia 
ideologija, kuri provokuoja priešiškumą 
homoseksualiems, biseksualiems ar lytį 
pakeitusiems žmonėms. Grakščiai „įpa
kuotą“ pavaldumą hegemonija paverčia 
natūraliu, savaime suprantamu, teisingu 
reiškiniu ir, pasitelkdama įvairias repre
zentacijas, skatina jam pritarti.

Margarita Jankauskaitė

Su sportu susijusi žiniasklaida nėra 
išimtis. Šis diskursas mūsų kultūroje 
funkcionuoja kaip prasmių laukas, iš
reiškiantis, kuriantis ir įtvirtinantis he
gemoninio vyriškumo normas ir kartu 
pasitelkiamas kaip kompensacinė prie
monė, padedanti sušvelninti neigiamas 
šių normų internalizavimo pasekmes.

Iš „tikro vyro“ mūsų kultūra reika
lauja atitikti tris pagrindines - statuso, 
galios/jėgos ir nemoteriškumo - nor
mas, t.y., išmokti kontroliuoti save ir 
aplinką, išsiugdyti savybes, tarp kurių 
neliks jautrumo, jausmingumo, emocijų 
spontaniškumo. Šie socializacijos reika
lavimai nuolat spraudžia vyrus į griežtus 
rėmus, kurie tampa tiek streso, tiek dva
sinio susidvejinimo priežastimi. Neiš
vengiamai tenka spręsti dilemą: ar leisti 
sau būti jausmingam ir surizikuoti prisi
imti „kaltę“ dėl nepakankamo vyrišku
mo, ar tapti „tikru“ vyru, kurio emocijų 
seklumas kitus verčia abejoti tokios as
menybės branda ar net žmoniškumu.

Sportą normatyvinė kultūra išnau
doja kaip priemonę, padedančią bent 
iš dalies susidoroti su šia dilema. Viena 
vertus, sportinis diskursas formuoja (ir 
palaiko) iliuziją apie sėkmingai integ
ruotą „tikrąjį vyriškumą“ net ir tuomet, 
kai asmuo aktyviai nesportuoja. Varžybų 
stebėjimas suteikia galimybę tapatintis 
su mėgiama komanda ar sporto arenos 
žvaigžde ir prisiskirti siejamus bruožus. 
Antra vertus, sportinio įvykio konteks
tas (tiek varžybos, tiek sirgalių reakcijos 
į jas) įteisina ir pateisina daugelį elgse
nos modelių, kurie „normaliame“ gy
venime „tikriems vyrams“ yra griežtai
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Kur dingo tikrasis „sportas"? 
arba Tikrojo sporto fikcija
Atkelta iš 1 psl. 
organizatorius dėl pernelyg didelio su
sidomėjimo pačiu sporto renginiu ir 
per menko koncentravimosi į jų pelną. 
Jis parodė pavyzdį,, kaip iš „Žmonių bei 
sporto Olimpiados“ padaryti „Verslo 
Olimpiadą".

„Politine Olimpiada“ ji jau buvo 
virtusi daug anksčiau, kai tik valstybės 
savo interesus tarptautinėje arenoje 
pradėjo demonstruoti „civilizuočiau“ 
nei tik karas, t.y. sporto arenose.

Taip laikui bėgant grynoji sporto, 
kaip savęs tobulinimo bei siekių reali
zavimo, idėja aplipo politiniais bei eko
nominiais aspektais. Žingsnis po žings
nio jie tik stiprėjo, kol galiausiai tapo 
sunku suvokti tikrąsias sporto ištakas: 
gal vis dėlto sportas buvo „sukurtas“ 
vyriausybės nutarimu, kaip įrankis savo 
problemoms spręsti, o gal jis buvo „iš
rastas“ galingos kompanijos privačioje 
laboratorijoje, kaip produktas jos pel
nui didinti?

Praktinis požiūris: politinis 
aspektas
Pažvelkime į šių dienų populiariau
sią sporto šaką - futbolą. Kas tai? Jei
gu kažkas mano, jog tai 22-jų kvailų 
vyrų bėgiojimas paskui vieną kamuolį 
arba tiesiog taikus žaidimas, mažų ma
žiausiai reikia jam pasakyti, jog jis ne
teisus.

Šiais, atrodytų taikiais, laikais, kai 
karas nebėra pagrindinė grupinių in
teresų gynimo priemonė, reikia ieškoti 
kitokių priemonių jiems ginti, nes pa
tys interesai niekur neišnyko. Taip per 
metų metus susikaupę politinių žmonių 
grupių interesai ieško išsiveržimo gali
mybių, pritaikytų taikioms sąlygoms. 
Futbolas su savo turima įtaka visuome
nei tam puikiai tinka: televizija, visuo
meninis populiarumas, kovos insceni
zavimas ir kiti veiksniai.

Taip politiniai interesai po truputį 
susilieja su sporto, ir šis mišinys leidžia 
išeiti už sporto renginio ribų, jaučiant 
įvairialypį pasitenkinimą pergalės atve
ju. Jei pralaimima, atrodytų, sutrypiama 
ne tik mėgiama futbolo komanda, bet ir 
pati asmenybė. Tai patvirtina kalbin
ti buvusio Vilniaus „Žalgirio“ bei „FC 
Barcelona“ gerbėjai.

Vilniaus ir Maskvos futbolo koman
dų dvikovas daugelis dar prisimena pa
tys gyvai stebėję stadione. Ir koks jaus
mas būdavo pergalės ar pralaimėjimo 
atveju: jis išsiliedavo iš sporto ribų ir 
tarsi peraugdavo į kovas dėl nepriklau
somybės.

Pasaulyje bene garsiausia „politinė“ 
kova stadionuose vyksta tarp nepriklau
somybės trokštančių baskų „FC Barce
lona“ ir karališkojo Madrido „Real“ klu
bų. Čia rezultatas 2:0 dažniausiai reiškia 
ne tik tris taškus šalies čempionate, bet 
ir didesnį moralinį baskų nepriklauso
mybės reikalavimo pagrindimą.

Futbole atsispindi ne tik grupių 
priespaudos ir nepriklausomybės gai
dos, - jis išreiškia ir siauresnes politines 
pažiūras. Štai, pavyzdžiui, italų „Lazio“ 
ekipa iš sostinės Romos, kurios garsiau
siu gerbėju kažkada buvo Benito Mus- 
sollinis, pasižymi savo ultra-dešiniosio- 
mis pažiūromis. Žydra klubo spalva bei 
sirgalių susibūrimai stadione padeda 
gerbėjams oficialiai išreikšti šias savo 
pažiūras. Tiesa, tai neretai pakenkia 
klubui sportine prasme. Vienas iš to
kių atvejų nutiko prieš keletą metų, kai 
juodaodis Prancūzijos komandos gynė
jas Lilianas Thuramas būtent dėl ultra- 
dešiniosios „Lazio“ klubo pakraipos ir 
rasistinių sirgalių pareiškimų atsisakė 
atvykti į „amžinąjį miestą“ ir pasirinko 
liberalesnį Turiną.

Tokie atvejai tik dar kartą parodo, 
kad politinių pažiūrų išraiška neretai 
yra svarbesnė už sportinius rezultatus.

Praktinis požiūris: socialinis 
aspektas
Šiuo metu įprasti socialiniai Europos 
futbolo aspektai nebe tokie pastebi
mi kaip XIX - XX amžių sandūroje, 
kuomet dalis klubų buvo kuriami at
spindėti vienos ar kitos žmonių grupės 
socialiniams interesams. Ilgainiui šie 
interesai transformavosi į bendrą prie
špriešą tarp jų, perduodamą iš kartos į 
kartą.

Vienos seniausių Turkijos komandų 
„Galatasaray“ ir „Fenerbachce“ susi
kūrė XX amžiaus pradžioje. Pirmasis 
klubas įkurtas prancūzų mokykloje 
Stambule, jo gerbėjų gretose dominavo 
inteligentija, tuo tarpu antrasis atstova
vo vietinei darbo klasei. Ši priešprieša 
išaugo į tokią didžiulę tarpusavio ne
apykantą, pasireiškusią varžybų metu 
stadione, kad teisėsaugos pareigūnams 
nebeliko nieko kito, kaip derbių metu 
uždrausti vienos iš komandų sirgaliams 
patekti į stadioną. Todėl varžybas ste
bi tik arba „Galatasaray“, arba „Fener
bachce“ gerbėjai.

Kitame mieste, Rio de Žaneire, 
dviejų vietos ekipų priešprieša taip pat 
prasidėjo dėl noro išreikšti savo sociali
nį statusą ir siekiant įrodyti jo viršeny
bę. „Liaudies“ komandos „Flamengo“ 
ir aukštuomenės „Fluminence“ ekipų 
dvikovos susilaukia nepaprasto žiūrovų 
susidomėjimo. Pasaulio varžybų žiūri- 
mumo stadione rekordas tarp klubinių 
ekipų buvo pasiektas būtent čia. 177 
tūkstančiai žiūrovų stebėjo varžybas 
tarp šių komandų legendinėje „Mara- 
kanoje“! Įspūdingas skaičius.

Gretimoje Brazilijai Argentinoje 
panašios kovos vyksta tarp dviejų Bue
nos Airių komandų: tautinės „Boca“, 
įkūnijančios uosto kvartalo La Boca 
dvasią, ir aristokratiškojo miesto rajo
no Nunjes atstovės „River Plate“. Pa
starieji pravardžiuoja varžovus kiaulė
mis ir į rungtynes atsineša paršiukus, o 

vykdami į priešo teritoriją „River“ sir
galiai teatrališkai užsidengia nosis, tuo 
parodydami: čia prastai kvepia. Savo 
ruožtu „Boca“ sirgaliai, manydami, jog 
sąvokos „River Plate“ ir „drąsa“ nedera, 
vadina oponentus „las gailinąs“ - viš
čiukais.

Stebėdami tokias kovas, kai koman
dos palaikymo tradicijas suformavo 
socialiniai aspektai, ekspertai pabrėžia, 
kad pergalės euforijos ar pralaimėjimo 
kartėlio metu sirgaliai taip stipriai save 
sutapatina su tą pačią komandą palai
kančiais sirgaliais-kolegomis, kad pats 
galutinis rungtynių rezultatas tampa 
nebe toks svarbus. Svarbiausia, kaip 
rezultatas suvokiamas žmonių grupės, 
kaip jis interpretuojamas ir kokią ap
linkinių reakciją jis iššaukia.

Praktinis požiūris: religinis 
aspektas
Pasaulyje egzistuoja keletas klubų, ku
rių simpatijų pagrindas yra religiniai 
aspektai. Bene garsiausios šiuo atžvil
giu yra Glazgo komandos iš Škotijos: 
„Rangers“ ir „Celtic“.

„Rangers“ (įkurta 1873 m.) ir „Cel
tic“ (1888 m.) yra vienos seniausių pa
saulio futbolo elito komandų. Jau prieš 
šimtą metų pagrindinės Glazgo pro
testantų („Rangers“) ir katalikų („Cel
tic“) komandos buvo pavadintos „Old 
Firm“ („Senoji firma“), o 1911 m. įvyko 
pirmieji masiniai „Celtic“ ir „Rangers“ 
sirgalių susirėmimai.

„Daugelis mano, kad futbolas - tai 
gyvenimo ir mirties klausimas. Mane 
liūdina toks požiūris. Futbolas - tai 
daug svarbiau“, - taip pasakė legendi
nis Škotijos treneris Billas Shankley. 
Dabartiniai „Old Firm“ gerbėjai sako 
kiek kitaip: „Galima pakeisti viską pa
saulyje, įskaitant žmoną ir religiją. Ne
galima pakeisti tik dviejų dalykų - savo 
motinos ir futbolo klubo“.

„Liverpool“ ir „Everton“ - daugiau 
negu kaimynai (juk jų stadionus ski
ria vos keli futbolo kamuolio smūgiai). 
Tarp „Everton“ gerbėjų daugiausia pro
testantų, o „Liverpool“ - katalikų. Nors 
religinė šios priešpriešos gaida pastebi
mai mažesnė palyginti su Glazgo der
biu, bet ji egzistuoja.

Sportas sukelia įvairius 
palaikymo motyvus
Labai svarbu pabrėžti, kad gerbėjų 
komandos palaikymo pagrindą nule
mia to momento oponentas ir tvyranti 
specialiai sukurta aplinka, t.y. žiūrovų 
sąmonėje pasirenkamas savo mylimos 
komandos palaikymo motyvas. Jeigu 
žaidžiama prieš komandą, kurios ger
bėjai akcentuoja savo socialinį prana
šumą, tuomet „ištraukiamas“ socialinis 
palaikymo aspektas, jei ekonominis 
pranašumas - tuomet ekonominis, ir 
t.t. Įsivaizduojamus grynojo sporto 
motyvus aptikti be galo sunku, o gal jų 
net nebėra ir niekada nebuvo.

Pateikti pavyzdžiai parodė, kokie 
gali būti populiariausi įsitraukimo į 
sporto sirgalių gretas motyvai.

Matome, kad sporto sirgalių palai
kymo motyvų arsenalas be galo platus, 
juo galima disponuoti bei manipuliuo
ti, atsižvelgiant į interesus. Taip ir el
giamasi šiandienos sporte, o tiksliau- 
„sporte“.

akiračiai
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Hegemonija, sportas 
ir žiniasklaida
Atkelta iš4psl.
draudžiami. Bendraudami tarpusavyje 
(ir taip įtvirtindami lytine tapatybe pa
grįstus saitus), vyrai gali viešai, nesi- 
dangstydami,-ir nesibaimindami socia
linių sankcijų, reikšti emocijas, verkti, 
glėbesčiuotis, bučiuotis ar net tapšnoti 
vienas kitam per sėdmenis (kas kitu at
veju būtų susieta su homoseksualumu). 
Tuo būdu hegemoninio vyriškumo kon
tekste sportas tampa institutu, „išskir
tųjų“ elgesio praktikoje bent trumpam 
leidžiančiu tai, kas paprastai sąlygoja so
cialinę atskirtį ir stigmatizavimą. Tačiau 
kai „tikras vyriškumas“ pradedamas ta
patinti su tautiniu lojalumu, nežabotos 
emocijos perauga ne tik į agresyvią iš
krovą, bet ir į rasistines manifestacijas.

Dominuojančią ideologiją atspin
dintis sporto diskursas nevengia temų 
apie „tikrų vyrų“ emocionalumą, vi
zualinį kūno išraiškingumą ar sužalo
jimus - bruožus, paprastai siejamus su 
moteriškumu, homoseksualumu, nega
lia. Tačiau nenoriai įsileidžia (ar apskri
tai ignoruoja) moteris, homoseksualius 
asmenis ir žmones su negalia. Pažeisti 
vyriškos hegemonijos normas leista tik 
tiems, kurie jas kuria ir sergsti, kiti mo
komi prisitaikyti ir gerbti taisykles.

Lyčių hierarchija ir sportas
Europos šalyse pastebima bendra ten
dencija - vyrų sportui skiriama kur 
kas daugiau dėmesio nei moterų. Vyrų 
sportininkų pasiekimams suteikiama 
apie 80 proc. žiniasklaidos laiko/vie- 
tos, tuo tarpu informacijai apie mote
ris - vos 13 proc. Tokie rezultatai tampa 
suprantami, kai paaiškėja, jog sporto 
žurnalistų aplinkoje taip pat dominuoja 
vyrai. Lietuva, kur sporto žurnalistės su
daro apie 25 proc., gali didžiuotis savo 
pasiekimais, tačiau šis faktas nepaneigia 
tikrovės - sportas mūsų visuomenėje vis 
dar išlieka vyrų dialogu apie vyrus, iš 
kurio šalinami visi tie, kurie neatitinka 
„tikrojo vyriškumo“ standartų.

Sportas ir su juo susijęs diskursas 
įtvirtina lyčių hierarchiją ir pateikia ją 
kaip „natūralią“. Ji formuojama, pabrė
žiant tiek „prigimtinius“, tiek socialinio 
vyrų bei moterų statuso skirtumus. Fi
zine jėga, galia, racionalumu ir kontrole 
pasižymintis vyriškumas modeliuojamas 
kaip priešprieša pasyviai nuolankiam, 
jausmingam, geidulingam ar sudaiktin
tam moteriškumui, kurio pagrindinė 
paskirtis yra atspindėti vyrišką galią. 
Tituliniuose žurnalų viršeliuose, pra
moginiuose šou raumeningų galiūnų 
draugiją puošia sutartinius seksualumo 
kodus įprasminančios moterys, kurių 
paskirtis - išsklaidyti menkiausias žiū
rovų abejones ne tiek^dėl fizinės (nes ji 
akivaizdi), kiek dėl seksualinės ir inte
lektualinės reprezentuojamų vyrų ga
lios. Būtent tai kiekvieną sekmadienį1 
televizijos žiūrovams primena pramogi
nė laida „La Lai La“, kurioje sunkiosios 
atletikos šviesulys demonstruoja ne tik 
gražbylystės ir iškalbos aukštumas, bet 
ir savo nekvestionuojamas teises į dvi 
lipšnias (ir, aišku, ne itin sumanias) 
blondines, kurios, tiesa, maloniai pa
siūlomos ir kitiems heteroseksualiems 
vyrams (laidos žiūrovams) kaip galimi 
pasigėrėjimo objektai.

Kuriant sportinę reklamą ar stebint 
sporto žaidynes, tiek moters, tiek vyro 
kūnas virsta žvilgsnio ir projektuojamų 
troškimų objektu. Todėl, siekiant apsau
goti hegemoninį vyriškumą nuo hetero- 
normatyviai ideologijai nepageidautinų 
homoseksualumo prasmių, vaizdinia
me, su sportu susijusiame diskurse ypač 
pabrėžiami sudaiktinti ir erotiški mote
rų įvaizdžiai. Sportinės temos kontekste 
moteriškumo kodai dažnai formuoja
mi kaip priešprieša vyriškumui arba jo 
parodija. Tiek sporto aikštelėse (pvz., 
palaikymo grupės, vykstant krepšinio 
varžyboms), tiek spaudinių puslapiuose 
jos pateikiamos kaip vizualiniam vyro 
pasitenkinimui tarnaujantys, seksualūs
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Šiek tiek apie sportinius 
lietuvių įpročius
■ Žmonės yra tinginiai, neišskiriant ir lietuvių, todėl mes labiau didžiuojamės 
savo sportininkais ir Lietuva, nei patys esame linkę sportuoti. Pusė lietuvių sakosi 
sportuoju, tačiau žinant polinkį perdėti, reikėtų šį nuošimtį sumažinti. Sportuoja
ma daugiau namuose, o ne sporto klubuose. Be to, geriantys vynų, turintys darbų 
ir automobilius sportuoja daugiau nei tie, kurie vyno negeria, neturi darbo ir 
automobilio.

Kiek lietuvių sportuoja?
Sociologinės apklausos rodo, kad pusė Lietuvos gyventojų sportuoja. Bent jau 
patys taip sakosi. 15,4 proc. respondentų teigia sportuojantys kasdien ir tiek pat 
(15,3 proc.) - keletą kartų per savaitę. Vieną kartą per savaitę sportuoja 7,3 proc. 
apklaustųjų, o keletą kartų per mėnesį - 11,8 proc. dalyvavusiųjų apklausoje.

Tačiau nereikia pasitikėti šiais skaičiais. Taip sako patys žmonės, tačiau tai, 
ką sako žmonės, dar nebūtinai yra realybė.

Sociologai ir antropologai seniai jau pastebėjo, kad žmonės yra ypač linkę 
meluoti, kuomet jų klausiama apie „garbingus“ ar „gėdingus“ dalykus. Jei kokia 
nors veikla, dorybės yra vertinamos, tai žmonės linkę jas padidinti, o tai, kas 
laikoma nelabai priimtina, linkę sumažinti.

Štai antropologai viename Kanados miestelyje atliko tokį tyrimą. Pirmiausia 
apklausė suaugusius gyventojus, kiek jie per savaitgalį išgeria alaus. Paaiškėjo, 
kad vidutiniškai išgeria po 4 skardines. Tačiau nuo antropologų nieko nenuslėp
si - jie po savaitgalio pasirausė po visas šiukšlines. Rezultatas - gyventojai gėrė 
vidutiniškai viena skardine daugiau nei jie prisipažino.

Sportuoti yra sveika, gera ir gražu, tad labai tikėtina, kad dalis Lietuvos gy
ventojų tiesiog šiek tiek perdėjo, atsakinėdami apie savo sportinius įpročius.

Kas sportuoja?
Aišku, daugiau sportuoja vyrai (56,0 proc.) nei moterys (44,4 proc.), daugiau 
miestiečiai (57,3 proc.) nei kaimiečiai (43,2 proc.)

Bent kelis kartus per mėnesį teigia sportuojantys 92,6 proc. 16-19 m. ir 63,8 
proc. 20-29 m. apklaustųjų. Mažiausiai sportuojančiųjų yra tarp vyresnių nei 60 
m. respondentų.

Lietuviai dažniau sportuoja namuose - 44 proc. nei sporto klube - 27 proc.
Beje, kuo didesnės pajamos, tuo daugiau sportuojama. Ir atvirkščiai - kuo 

mačiau uždirbama, tuo mažesnis procentas bent kartais sportuojančių. Darbas, 
uždirbami pinigai verčia rūpintis savo sveikata. Be to, sportuoti kartais reika
lauja net ne fizinė būklė, bet ir prestižas - dirbantis prestižinį darbą šiandienos 
lietuvis privalo lankytis jo statusą atitinkančiame sporto klube. Antra vertus, 
mažiau mokamas darbas paprastai yra fizinis - tad kam dar sportuoti?

Sociologiniai tyrimai rodo, kad besimokantys lietuviai sportuoja daugiau už 
nesimokančius. Tai suprantama, nes besimokantys paprastai turi daugiau laiko.

Niekur nedirbantys sportuoja rečiau nei dirbantys. Tokia proporcija atsirado 
greičiausiai todėl, kad į nedirbančiuosius įrašyti pensininkai.

Tačiau, kaip rodo sociologiniai tyrimai, didžiausias sporto priešas yra ne kas 
kitas, o šeima. Nevedę asmenys daug daugiau sportuoja nei vedę. Ir tai supran
tama - pirmiausia, jau nebereikia palaikyti savo formų, norint ištekėti ar ką nors 
vesti. Kita vertus, sukūrus šeimą mažiau lieka laiko. Taip šeima skatina nelabai 
sveiką gyvenimo būdą.

Sunkiau suprasti, kodėl geriantys vyną asmenys sportuoja daugiau nei jo ne
geriantys. Ar todėl, kad vyną geria tie, kurie turi daugiau pajamų, ar todėl, kad 
geriant vyną blogėja fizinė būklė, kurią reikia gerinti liejant prakaitą?

Įdomu dar vienas dalykas - turintys automobilius sportuoja daugiau už ne
turinčius. Įsigijus automobilį vaikščioti tenka mažiau, todėl tenka daugiau spor
tuoti.

Rašydamas šį straipsnį naudojausi rinkos analizės ir tyrimų grupės RAIT bei 
reklamos planavimo firmos UniversalMcCann patektais duomenimis.

Parengė Virginijus Savukynas
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SPORTAS IR VISUOMENĖ

Tarptautinis modernusis sportas pradė
jo vystytis XIX amžiuje Anglijoje. Čia 
galime matyti tarptautinių irklavimo 
varžybų, Wimbledon teniso turnyrų 
ir modernaus futbolo ištakas. To meto 
anglams tai buvo džentelmenų spor
tas. Taigi anglų džentelmenai pradėjo 
ieškoti pranašumo ir samdyti tų laikų 
vikingus - gerai sudėtus žemesniosios 
klasės atletus. Sportinės varžybos savo 
ruožtu traukė žiūrovus, užkrėsdamos 
juos ankstyvosiomis karštligės formo
mis, o laikraštininkai suvokė, kad ke
letas reportažų iš įdomių varžybų gali 
gerokai padidinti laikraščio perkamu
mą tarp skaitytojų, kurie pradėjo rody
ti pirmuosius negalavimo simptomus. 
Prasidėjo simbiozinis bendradarbia
vimas: sporto įvykiai buvo viešinami 
spaudoje, skaitytojai pirko laikraščius 
ir vis labiau domėjosi sportu, sportinių 
varžybų organizatoriai parduodavo vis 
daugiau bilietų, laikraščiai leisdavo ir 
parduodavo didesnius tiražus ir taip 
toliau. Laikraščių ir sporto varžybos 
augo kartu.

1920-aisiais išpopuliarėjus radijui 
sporto autoritetai ėmė nuogąstauti, kad 
ši nauja bendravimo priemonė suma
žins sportinių renginių lankomumą. 
1928 m. olimpinių žaidynių organiza
toriai Amsterdame pareiškė, kad radijo 
transliacijos gali pažeisti žiūrovų, kurie 
jau nusipirko bilietus, teises. Kitais žo
džiais tariant, žmonės gali nebepirkti 
bilietų, jei jie girdės radijo transliacijas. 
1930-aisiais radijas tapo priimtinas, bet 
per 1936-ųjų Berlyno olimpines žai
dynes pirmą sykį sporto įvykius ėmė 
transliuoti televizija. JAV pirmoji spor
to varžybų transliacija įvyko 1939 m. 
pabaigoje.

JAV verslininkai, kurie gyvenimui 
užsidirbdavo pardavinėdami bilietus 
prie įėjimo į sporto renginius, iš pra
džių televizija nepasitikėjo. 1950-aisiais 
populiariausia sporto šaka JAV buvo 
beisbolas, o Didžiosios Beisbolo Lygos 
prezidentas pareiškė, kad televizija ne
gali parodyti daugiau negu pats žiūro
vas gali pamatyti rungtynėse. Galimas 
daiktas, kad ten turėtų būti tik viena 
stacionari kamera.

Rengiantis 1952-ųjų metų olimpia
dai Melburne, Australijoje kilo įdomus 
disputas. Amerikiečių transliuotojai 
norėjo rodyti žaidynes nemokėdami 
mokesčių. Jie pareiškė, kad varžybos yra 
lygintinos su žiniomis ir todėl turi būti 
nemokamos. Tarptautinis Olimpinis 
Komitetas aiškino priešingai, kad žai
dynės yra komiteto nuosavybė ir dėl to 
jis turi teisę reikalauti mokesčių. Mel
burno olimpiados metu ginčas baigėsi 
lygiosiomis, bet tuoj po to principas, 
kad televizijos turi mokėti mokesčius 
už išskirtines teises transliuoti sporto 
renginius, buvo įtvirtintas. Savo ruožtu 
pinigai, gauti iš televizijų už joms su
teiktas transliacijos teises, buvo skiria
mi varžyboms tobulinti; taigi televizija 
prisidėjo prie karštligės simptomų, ku
riuos mes čia aptariame, stiprėjimo.

1960-aisiais JAV televizijos kanalas 
ABC, vadovaujamas Roone Arledge, 
transliuodamas sporto renginius pada
rė revoliuciją. Amerikiečių literatūroje 
Arledge paprastai minimas už tai, kad 
kameras nukreipė į varžybų žiūrovus, 
įvedė sulėtintą vaizdą ir bendros žai
dimo visumos pateikimą iš skirtingų 
kampų. Mano asmenine nuomone, Ar-

Karštligė
■ 2005 m. pabaigoje Lietuva išgyveno dar vieną aukso karštligę, negalavimą, 
kurį sukėlė didžiosios krepšinio varžybos. Šį kartą ji atėjo gana netikėtai. 
Prieš Europos čempionatą Serbijoje Lietuvos sirgaliai daug nesitikėjo.
Bet Lietuvos rinktinė laimėjo tris pirmąsias rungtynes, o apetitas, kaip 
sakoma, kyla bevalgant. Aukso karštligė prasidėjo. Įdomu tai, kad tokia 
karštligė labiau paveikia sirgalius negu pačius žaidėjus, ir kaip tik dėl to ją 
verta paanalizuoti. Kad suprastume šią ligą, jos raidą bei būdą, kaip žiūrovai 
susitapatina su sporto įvykiais, mes turime atsigręžti atgal, pažiūrėti, kas 
vyko dar anksčiau, negu lietuviai pirmą kartą išgyveno šią ligą 1930-aisiais, 
turime grįžti prie paties varžybų sporto organizavimo.

ledge rėmėsi Lėni Riefenstahl technika, 
kurią ji panaudojo savo klasikiniame 
filme Olimpija, skirtame 1936 m. Ber
lyno olimpinėms žaidynėms. Bet nuo 
tada televizija ir sportas, ypač olimpi
nės žaidynės, ėmė suaugti į naują sim
biozinį ryšį, stimuliuodami vienas kitą. 
Kartu žiūrovai galėdavo rinktis baruo
se ir žiūrėti sporto varžybų transliacijas 
dideliuose teleekranuose, užkrėsdami 
vienas kitą sporto karštlige.

Visa tai, žinoma, yra tik įvadinė me
džiaga, bandant svarstyti lietuvišką li
gos atmainą, žinomą kaip aukso karštli
gė, kuri gali nei iš šio, nei iš to kilti vos 
išvydus skriejantį krepšinio kamuolį, 
ypač tiesioginės transliacijos metu. Bet 
ir čia mes vėl turime pradėti nuo britų 
atletikos XIX amžiuje. Tuo metu britai 
susiejo sveikus kūnus, grūdinamus atle
tinių varžybų, su valios ir apsisprendi
mo galia. „Raumeningoji krikščionybė“ 
buvo naujas terminas, apibūdinantis 
specifinių savybių rinkinį, kurios įgali
no britus sukurti savo imperiją, išskli
dusią per visą pasaulį. Atsirado posakis, 
kad „Britanijos imperijoje niekada ne
nusileidžia saulė“: visoje planetoje ple
vėsavo Britanijos vėliavos, o sportinių 
varžybų patirtis - buvo sakoma - dar 
labiau išaštrindavo anglo genijų, kurį 
jis greičiausiai paveldėdavo.

Anglijoje buvo sukurta organizacija, 
kurios tikslas buvo skatinti jaunų vyrų 
religingumą bei vystyti jų fizines galias: 
„sveikame kūne sveika siela“. Ši organi
zacija - Jaunų vyrų krikščionių asocia
cija (YMCA) organizuodavo sportinę 
veiklą, varžybas, o jų dalyviams siūly
davo religinius mokymus. Organizaci
jai sustiprėjus ir pralobus, ji ėmė steigti 
savo mokyklas. Tai buvo Springfield 
koledžas Masachusetts valstijoje, kur 
James Naismith koledžo studentams ir 
sugalvojo krepšinio žaidimą. Po dviejų 
savaičių kitas instruktorius toje pačio
je mokykloje sugalvojo tinklinį. Jaunų 
vyrų krikščionių asociacija abi sporto 
šakas naudojo kaip savo tikėjimo sklei
dimo įrankius, skleisdama savo moky
mą po visą pasaulį - pirmoji krepšinio 
komanda Rusijoje XX amžiaus pra
džioje buvo Jaunųjų vyrų krikščionių 
asociacijos komanda. Nepaisant to, 
krepšinis dar ilgai išliko perdėm ame
rikietiškas, lygiai kaip kad anglai ilgai 
galvojo, kad jų futbolo komandos - ge
riausios pasaulyje.

Kai 1920-aisiais Lietuva, Latvija ir 
Estija tapo nepriklausomos, Jaunųjų 
vyrų krikščionių organizacija krepšinį 
atnešė ir į Baltijos regioną. Latvija ir 
Estija priėmė ir organizaciją, ir sportą, 
bet katalikų hierarchai Lietuvoje prie
šinosi tiek pačiai organizacijai, tiek jos

Alfred Erich Senn

sporto programoms. Nors Steponas 
Darius bandė krepšinį pristatyti iš savo 
asmeninės patirties JAV, žaidimo per
spektyvos Lietuvoje atrodė nykiai iki 
1930-ųjų. Latvija 1935 m. laimėjo Eu
ropos krepšinio čempionatą, Lietuva 
1936 m. Berlyno olimpinėse žaidynėse, 
kuomet krepšinis debiutavo kaip olim
pinė sporto šaka, neturėjo savo krepši
nio komandos.

Lietuvoje krepšinis realiai šaknis 
įleido tik 1935 m., kai Antanas Smeto
na sušaukė Pasaulio Lietuvių Kongresą. 
Lietuvos emigrantai JAV daugiausiai 
buvo Opozicijoje Smetonos režimui, 
todėl didžiausią Amerikos delegacijos 
dalį sudarė krepšininkai, kurie nedaug 
kalbėjo, bet užbūrė tėvynę savo atletiniu 
talentu. (Mano manymu, 1920-aisiais 
krepšinis buvo svarbiausias jaunų 
Amerikos - lietuvių vyrų asimiliacijos 
faktorius). Lietuvos žiūrovai buvo taip 
sužavėti amerikiečių galimybėmis, kad 
krepšinis iš karto laimėjo pritarimą. Su 
JAV trenerių ir žaidėjų pagalba Lietu
va akimirksniu tapo Europos krepšinio 
galiūne, laimėdama Europos krepšinio 
čempionatus 1937 ir 1939 metais. (Ka
dangi Latvija buvo 1937 m. Europos 
krepšinio čempionato nugalėtoja, tai 
lenktyniavimas krepšinio srityje tarp 
Lietuvos ir Latvijos buvo itin ryškus 
nuo pat pradžių). Lietuviai šlovino 
savo didvyrius, ir aukso karštligė už
krėtė gyventojus. Bet karštligė vystėsi 
ne tik dėl to, kad lietuviai tapo įgudu
siais krepšinio žaidėjais, - prie negala
vimo stiprėjimo prisidėjo ir politinės 
bei socialinės komplikacijos.

Tuo metu, kai Lietuva sulaukė dviejų 
žeminančių ultimatumų - 1938-aisiais 
iš Lenkijos ir 1939-aisiais iš Vokieti
jos - sėkmė tarptautiniame krepšinyje 
tapo gyvybiškai svarbiu nacionalinio 
pasididžiavimo šaltiniu, būdu pabėgti 
nuo kasdienio streso, nuo nepasitenki
nimo vyriausybės veikla. Tokia savijau
ta tęsėsi ir per ilgus sovietų okupacijos 
metus. Politinės figūros gali išnaudoti 
krepšininkų populiarumą pasirodyda- 
mos kartu su jais viešumoje, bet krep
šinio aistruoliai vis tiek sugeba surasti 
atokvėpį ir džiaugsmą, į savo sporto 
žvaigždes žvelgdami kaip į alternatyvą 
kasdienei rutinai. Iki kol buvo pasta
tyti Lužnikai, Kauno sporto halė buvo 
vienintelis pastatas Sovietų Sąjungoje, 
pastatytas krepšinio reikmėms. Keturi 
iš dvylikos pirmosios po karo Sovietų 
Sąjungos tarptautinės komandos narių 
buvo iš Pabaltijo. Lietuvis Modestas 
Paulauskas buvo 1972 m. olimpinių 
žaidynių čempionų kapitonas, kaip ir 
Valdemaras Chomičius 1988 m. Kai 
ankstyvaisiais aštuoniasdešimtaisiais 

prasidėjo Lietuvos krepšinio aukso am
žius - aukso karštligė iš tiesų tapo čia 
aptariamu lietuvių negalavimu - lietu
viai varžybas tarp Kauno „Žalgirio“ ir 
Maskvos „CSK“ matė kaip Lietuvos iš
šūkį likusiai Sovietų Sąjungos daliai.

Nugalėtosios grupės aistra sutikus 
nugalėtojus atletinėse varžybose, ma
tyt, jau yra pasenusi. Moderniaisiais 
laikais mes galime matyti kančias/ais- 
tras/įtampas ir žaidžiant kriketą tarp 
Anglijos ir, sakykim, Indijos komandų, 
futbole galbūt rungtyniaujant Škotijai 
ir Anglijai, krepšinyje - rungiantis JAV 
ir Porto Rikui. Yra daugybė istorijų 
apie vokiečių okupacines pajėgas, žai
dusias futbolą su karo belaisviais. Pa
prastai šiose istorijose belaisviai laimi, 
o naciai juos išžudo, tuo būdu kurdami 
ateities kankinius. Sportas iš esmės gali 
būti savotiškas surogatinis karas, arena, 
kurioje galima atgauti savigarbą prieš 
nekenčiamą oponentą. Žiūrovai sustip
rina šiuos jausmus, nes varžybas stebi 
kartu ir gali vėl ir vėl išgyventi geriau
sius žaidimo momentus, dalindamiesi 
prisiminimais arba net pradėdami sa
votiškas varžybas: „Ar tu atsimeni?“

1995 m., kai Lietuva laimėjo antrąją 
Europos krepšinio čempionato vietą, o 
lietuviai šaukė: “Mes buvome apvogti“, 
aš paklausiau tuometinio prezidento 
Algirdo Brazausko, kokia, jo nuomone, 
reikšmė to, kad lietuviai „paėmė sidab
rą“. Jis atsakė, kad maža valstybė turi 
sunkumų save pristatinėdama tarptau
tinėje arenoje - jos tarptautinis įvaizdis 
labai priklauso nuo individualių šalies 
žmonių pasiekimų, ypač mokslo, kul
tūros ir sporto srityse. Šiuo požiūriu 
net antroji vieta buvo didelis pasieki
mas patvirtinant tarptautinį Lietuvos 
identitetą. Nėra jokios abejonės, kad 
krepšinio pergalės sustiprino lietuviš
kąjį identitetą visame pasaulyje. Aš pats 
atsimenu savo jausmus, kai pirmą sykį 
išgirdau NBA krepšinio komentatorių 
skelbiantį: „Iš Lietuvos, Šarūnas Mar
čiulionis“.

Daugelis vyriausybių investavo 
pinigus į tarptautines sporto progra
mas. Taip tikrai darė Sovietų Sąjunga, 
ir sovietų ideologai pabrėždavo, kad 
bendradarbiavimas tarp rusų, gruzi
nų, latvių ir lietuvių sovietų krepšinio 
rinktinėje yra geriausias sėkmingos 
tautybių politikos įrodymas. Kita ver
tus, mano bičiulis, kuris 1960-aisiais 
vadovavo Amerikos taikos korpusui 
Afrikoje, man su nuostaba sakė, kad 
Afrikos vyriausybė prašė pinigų ir pa
ramos futbolo stadionų statybai, mat ji 
tikėjosi, kad stipri nacionalinė futbolo 
rinktinė padės suformuoti jų žmonių 
nacionalinį identitetą.

Grįždami į dvidešimt pirmąjį amžių 
mes galime matyti daugelio faktorių 
sąveiką, vėl ir vėl prasiveržiant aukso 
karštligei. Televizijos transliacijos, be 
abejo, skatina karštligę; lyginant su te
levizija, radijas ir spauda nebėra tokie 
įtakingi. Žiūrovų, tiesiogiai stebinčių 
varžybas, aistros taip pat turi įtakos; 
stebėdami transliacijas, jie jaučia, kad 
nėra vieniši ir galbūt net turi būti la
biau entuziastingi. Galų gale į žaidėjus 
žiūrima kaip į tautos atstovus; iškyla 
neabejotinas atletų ir tautos tapatini
mas. Atletų sėkmė yra tautos sėkmė, o 
kartu tai yra ir individualaus žiūrovo 
sėkmė. Ir, kaip sakoma angliškai, tai iš 
tiesų yra tai, dėl ko verta jaudintis.

akiračiai
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ŽINIASKLAIDA

Žodžio laisvė:
tarp neapykantos ir atsakomybės Linas Venclauskas

■ Nežinia, ką ir kaip galvojo Danijos 
dienraščio „Jyllands-Posten“ komanda, 
spausdindama jame visą seriją Muham- 
mado karikatūrų. Regis, Danija turi seną 
demokratijos ir tolerancijos tradiciją, 
įstabių istorijos akimirkų, pavyzdžiui, 
žodinė legenda apie Danijos karalių, 
nacių siautulio įkarštyje prie savo 
drabužių prisisiuvusio geltoną Dovydo 
žvaigždę ir taip pademonstravusio savo 
pilietinę poziciją ir persekiojamos žydų 
mažumos palaikymą. Tiesa, istorikai šio 
fakto negali pagrįsti ir įrodyti dokumen
tais, kita vertus, apie jokį kitą karalių 
tokia istorija nėra pasakojama. Tad kas 
atsitiko dabar? Nejau kadaise Šekspy
ro sukurtas Hamletas buvo teisus ir 
ganėtinai įžvalgus tardamas, jog kažkas 
yra supuvę Danijos karalystėje? Bet 
karikatūras jau spėjo perspausdinti ir 
Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos 
laikraščiai, kur pranašas Muhammadas 
vaizduojamas arba kvailai ir juokingai 
(pavyzdžiui, vietoje aureolės - su auksi
niais ragais), arba pavojingai - su bombą 
primenančiu turbanu. Danija jau spėjo 
pajusti diplomatinių santykių atšalimą 
su musulmoniškosiomis šalimis, o Pran
cūzijos laikraščio „France-Soir“ redakto
rius už karikatūrų perspausdinimą buvo 
atleistas iš darbo.
Kaip ir bet kuris regionas, Europa turi 
savo tradicijas, mitus, skaudžią praeitį ir 
kartu - dinamišką nuolat kuriamą dabar
tį ir ateitį. Tik keista, kodėl nei iš šio, nei 
iš to pasirinktas būtent toks bendravimo 
ir santykių su kaimynais ir bendrapilie
čiais pristatymo būdas. Juk jau iš anksto 
buvo galima pasakyti - karikatūros nie
ko gero neduos, tik dar labiau įkaitins ir 
taip įtemptus santykius tarp Vakarų ir 
islamo pasaulio. Paradoksalu tai, kad eu
ropiečiai Europą įsivaizduoja kaip labai 
tolerantišką regioną, tačiau kontinento 
spauda formuoja uždarumo ir įtarumo 
atmosferą kitataučių ir kitatikių atžvil
giu. Keista ir tai, kad pamiršti ir Antrojo 
pasaulinio karo metai, kuomet spauda 
buvo sklidina įtarumo, ksenofobijos, 
antisemitizmo ir neapykantos. Nors tuo
met irgi viskas prasidėjo nuo nežymaus 
ir gal net juokingo „Der Sturmer“ laik- 
raštpalaikio. Žinoma, perdėtai piktintis 
gal ir nereikėtų, tačiau ir ignoruoti tokių 
atvejų negalima.

Tiesa, dabar viską bandoma nukreip
ti į reikšmingus, bet iš dalies ir vienpu
sius debatus. Dalis karikatūras perspaus

Hegemonija, sportas ir žiniasklaida
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objektai. Tačiau atvirkštinė situacija 
normatyvinio sporto kontekste pasiro
do neįmanoma. Jauni išvaizdūs vyrukai 
niekad nėra kviečiami užpildyti pauzių, 
tarkim, moterų krepšinio varžybose. Ir 
nors tai, be abejonės, padėtų privilioti 
papildomas, dabar krepšinio reginiui 
abejingas žiūrovų kategorijas (ir tuo 
būdu padidinti pelnus), ideologiniai 
prioritetai nustelbia ekonominę naudą, 
teisę į vizualinį malonumą ir erotines 
fantazijas rezervuodami tik hegemoni- 
nei mažumai. 

dinusių laikraščių pareiškė tai padarę iš 
solidarumo su Danijos dienraščiu bei 
gindami laisvą nuomonės reiškimą ir žo
džio laisvę. Kiti teigė karikatūras naudoję 
tik kaip iliustracijas, aprašinėdami Dani
jos dienraščio istoriją. Minties ir žodžio 
laisvė, be jokios abejonės, yra svarbus ir 
gintinas dalykas. Tai tiesa. Bet kur tuo
met dingsta ne mažiau svarbi ir svari 
vertybė - sąžinės ir religijos išpažinimo 
laisvė? Nejau šiuolaikinėje Europoje tai 
jau nebėra jokia vertybė? Naivus, jeigu 
ne piktybiškas atrodo ir argumentas, 
jog karikatūros perspausdintos tik kaip 
iliustracijos, pasakojant kažkokią isto
riją. Akivaizdu, kad ir vos vos išmanant 
islamo pradžiamokslį, vienas principas 
tampa gana aiškus: 'islamas draudžia 
vaizduoti Dievo ar pranašų veidus. Var
gu ar žurnalistai galėjo to nežinoti, jeį 
taip, tuomet reikia rimtai susirūpinti ne 
tik Lietuvos, bet ir Europos žurnalistikos 
lygiu.

Tokios publikacijos, be abejo, galėjo 
žeisti bet kurį dorai tikintį musulmoną. 
Keisti ir paaiškinimai, kodėl buvo taip 
pasielgta: neva teroristiniai aktai vyk
domi islamo, Alacho ir Muhammado 
vardu ir būtent toks, koks pavaizduotas 
karikatūrose, yra tikrasis islamo veidas, 
o jo pranašas - paprasčiausias terorizmo 
apologetas. Tokia situacija nori nenori 
verčia pasijusti XX amžiaus viduryje, 
kuomet spauda kitą etninę - religinę 
grupę - žydus vaizdavo perdėm sche
matizuotai ir vienpusiškai, teigdama, 
kad visi yra tokie ar kitokie. Šiandien 
taip dažnai vartojant žodį pliuralizmas, 
akimirksniu jo nelieka. Nebandoma ar 
nenorima analizuoti ar aiškintis, kas 
yra islamas, kad dalis religinių fanatikų 
grupuočių, prisidengdamos islamo var
du, daro nusikaltimus. Bet juk tai nėra 
islamo kvintesencija, o šiuo atveju pa
teikiama būtent taip - visi musulmonai 
potencialūs teroristai, nes tai užfiksuota 
jų religijoje. Tuomet reiškinį lieka įvar
dinti tikruoju vardu - tai paprasčiausias 
melas ir dezinformacija.

Šioje istorijoje svarbu užfiksuoti 
ir dar vieną momentą - tai nepapra
stai išaugusi manipuliacijų ir politinio 
korektiškumo dozė. Mažai kas bando 
vertinti ir suprasti musulmonišką po
ziciją ir savijautą, išvydus tokias kari
katūras. Kaip jau minėta, visas debatų 
įkarštis nukreiptas į vieną tašką - žodžio 
laisvę. Autoriai itin įnirtingai diskutuo

Moterų pasiekimai arenose nesu
laukia deramo žiniasklaidos dėmesio. 
Todėl vyrų veiklos atitikmeniu, vado
vaujantis „natūraliąja“ lyčių opozicija, 
tampa ne moterų sportas, o grožio in
dustrija. Lietuvos žiniasklaidoje dažniau 
regime gundančias gerbėjas nei ryžtin
gai dėl pergalės kovojančias sportinin
kes. Maketuojant žurnalo ar laikraščio 
puslapių iliustracijas, arenos žvaigždės 
gretinamos su scenos ar podiumų gar
senybėmis, kur veržli sportininkų kūno 
dinamika supriešinama su parodomuo
ju gražuolių manieringumu.

ja: ar Europoje nebėra laisvo žodžio ir 
žurnalistams lengvai galima užčiaupti 
burnas? Keista tik, kad žurnalisto amatu 
besiverčiantys asmenys taip greitai pa
miršta vieną iš pagrindinių laisvo žodžio 
skelbimo ir egzistavimo sąlygų - tebūnie 
išklausyta ir kita pusė. Vienaip ar kitaip 
šios karikatūros ir publikacijos stipriai 
prasilenkia su pagarba individui ir reli
giniams jausmams bei žurnalistine etika. 
Žinoma, islamas Europoje sąlyginai nau
jas dalykas ar, kitaip tariant, dabar vėl iš 
naujo atrandamas. Todėl jis atrodo gana 
grėsmingai ir sparčiai plintantis. Gal to
kios publikacijos yra savotiška gynybinė 
reakcija, o kadangi jų herojai yra pakan
kamai nauji, cinizmas ir pašaipa never
tinami kaip blogis. Aišku, kad bet kokia 
save gerbianti šalis ar redakcija pasmerk
tų antisemitines karikatūras ir publikaci
jas (tačiau net ir šiuo požiūriu kažkas yra 
supuvę Lietuvos „karalystėje“), bet kuo
met publikuojamos antiislamiškos ka
rikatūros ir straipsniai, jie tokios aršios 
reakcijos nesukelia. Ir tai pakankamai 
keista. Kad ir kaip ten būtų, istorija turi 
tendenciją kartotis, nebūtinai taip pat, 
gali skirtis procesų priežastys ir rezul
tatai, bet vis dėlto tam tikrų sąsajų - ir 
šiuo atveju pavojingų - yra. Europoje vėl 
imama skatinti neapykanta, o kad blo
gis ir neapykanta klestėtų, pakanka, kad 
žmonės nieko nedarytų - tai sena tiesa. 
Užtenka užmerkti akis ir manyti, jog „su 
manim tai nesusiję“, kad neapykantos, 
įtarumo ir nepasitikėjimo jausmai imtų 
augti. Todėl šiuo atveju debatai turėtų

Televizijos sporto kanalus, laikraščių 
priedus drąsiai galime vadinti „vyriška 
žiniasklaida“, kurios priešingybė - „mo
teriškos“, su mada susijusios laidos, žur
nalai ar skyriai juose. Spauda, televizija 
sistemingai formuoja nuostatą, kad 
„prigimtinės“ moters/vyro priešpriešos 
neiškreipia tik tos moterų varžybos, 
kuriose konkuruojama dėl geriausiai 
atrodančių krūtų, kojų ar užpakaliuko. 
Didžiojo sporto kontekste moterys gali 
pretenduoti į vyrams skirtą dėmesį, de- 
monstruodamos kūno grožybes (to pa
vyzdžiu galėtų būti garsių sportininkių 

vykti ne tik apie žodžio laisvę, bet ir apie 
religijos išpažinimo teisę.

Ši problema turėtų rūpėti dėl keleto 
dalykų. Pirmiausia priiminėjant Euro
pos Konstitucijos projektą jame buvo 
atsisakyta krikščioniško paveldo ir tra
dicijos įvardijimo motyvuojant tuo, kad 
kontinente yra ir kitų religinių denomi
nacijų ir viena kuri negali būti iškelta 
aukščiau. Bet štai neilgai trukus imama 
šlykščiai šaipytis iš kitos Europoje egzis
tuojančios religijos - islamo. Šį kazusą 
geriausiai reprezentuoja tas pats „Fran
ce - Soir“, kurio vedamasis kitą dieną 
po redaktoriaus buvo pavadintas „Taip, 
mes turime teisę šaipytis iš Dievo“. Pra
sidėjo jis taip pat karikatūra, šįsyk pateis 
„France - Soir“, kur ant debesies krašto 
sėdi Buda, Jahvė, Muhammadas ir Jėzus 
sakydamas: „Nepyk, Muhammadai, iš 
mūsų visų pasišaipė“. Viena vertus, tai 
galima traktuoti kaip bandymą užglais
tyti konfliktą, kita vertus, pagrindinė 
straipsnio mintis teigia, kad religija(os) 
skatina neapykantą ir radikalizmą, todėl 
reikia kuo skubiau sukti sekuliarizacijos 
link. Nežinia, ar sekuliarizacija, ir dar 
tokiais būdais peršama, gali padėti iš
spręsti kylančias problemas ir įtampas. 
Galų gale tai kitos, labai plačios ir gilios 
diskusijos reikalas - ar Europa turi tapti 
perdėm sekuliari ir taip įgauti daugiau 
susiklausymo. Čia reiktų pasakyti tik 
vieną, bet, manau, esminį dalyką - bet 
koks padorus ir save gerbiantis laicistas 
niekada nepuls niekinti jokios religijos, 
jos simbolių ar pranašų.

aktai ar iki pusės apsinuoginusios sir- 
galės pasirodymas krepšinio aikštelėje), 
tačiau neturėtų puoselėti rimtesnių vil
čių, nes žiniasklaida sistemingai kuria 
nuostatą, jog kamuoliais kaip seksuali
nės stimuliacijos įrankiais jos naudojasi 
išradingiau nei lošia krepšinį. Mes mo
komi įsidėmėti jas kaip „karštas mer
gaites“, gracingai avinčias aukštakulnius 
batelius, bet ne sporto profesionales.

1 Douglas Kellneris „Cultural Studies, Multicul
turalism, and Media Culture“ Gender, Race, and 
Class in Media. Ed. Gail Dines, Jean M. Humez, 
SAGE Publications, 2003, p. 9-10.
2 Citata iš James Lull „Hegemony“. Gender, Race, 
and Class in Media. Ed. Gail Dines, Jean M. Hu
mez, SAGE Publications, 2003, p. 61-62.
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■ Perskaitęs praėjusiame Akiračių numeryje - 2006 
sausis, Nr. 1 (376) - savo mielo bičiulio Zenono Rekašiaus 
poleminį straipsnį „Kada pradėsime griauti Trakų pilį?“, 
supratau, kad privalau reaguoti į šį tekstų ir iki galo at
verti savo pozicijų dėl Valdovų rūmų atstatymo Vilniuje. 
Tiesų sakant, jei kalba eitų vien apie juos, greičiausiai 
neeikvočiau brangaus laiko ir nerašyčiau. Bet Zenonas 
palietė keletu jautrių ir net už pačius Valdovų rūmus 
gerokai svarbesnių klausimų, todėl negaliu tylėti.
Kaip ir Zenonas, save laikau kavoliškojo sukirpimo libe
ralu, kuriam nuomonių skirtumai yra pats natūraliausias 
dalykas pasaulyje ir net savaiminė vertybė. Galiu visa tai 
nusakyti Voltaireb žodžiais, perfrazuodamas juos ir taiky
damas savo oponentui: „Aš tūkstantį kartų nesutinku su 
Tavo nuomone, bet esu pasirengęs atiduoti gyvybę, kad Tu 
galėtum ją išsakyti“. Gal skamba patetiškai, bet šie žodžiai 
tikrai yra mano, nedoktrininio liberalo, credo.

Bet pradėti norėčiau nuo Zenono nerimo, kad mano 
aptarta (ir, deja, iš gerokai platesnio bei sudėtingesnio kon
teksto jo ne visai korektiškai ištraukta) amerikiečių filosofo 
Roberto Ginsbergo knyga Griuvėsių estetika jam primena, 
„ kad Lietuvoje vis dar gan nekritiškai priimama viskas, kas 
ateina iš užsienio, ypač iš Vakarų“. Po šių žodžių jis pridu
ria: „kadangi gyvenu Amerikoje ir šiek tiek jaučiu jos gy
venimo pulsą bei nuotaikas, norėčiau pasakyti, kad pačioje 
Amerikoje fatalistinė Ginsbergo Griuvėsių estetika pritari
mo nesulaukė ir greičiausiai nesulauks“ (p. 9).

Iš kur tokios keistos Zenono žinios apie mano nekritiš
kumą informacijai iš užsienio ir ypač - iš Vakarų, o sykiu ir 
dar didesnę nuostabą kelianti jo informacija apie Ginsber
go nepripažinimą Amerikoje? Būdamas keturių teorinių 
knygų anglų kalba, publikuotų JAV, Didžiojoje Britanijoje 
ir Olandijoje, autorius, aš niekaip negaliu rimtai traktuo
ti šių frazių. Esu ne postkolonijinis žmogus, desperatiškai 
besigrumiąs su jam primesta tapatybe ir svetimomis kul
tūrinėmis kategorijomis ar - o tai būtų dar liūdniau - at
liekantis savo šalies civilizavimo misiją kažkokių mistinių 
Vakarų vardan, o teoretikas, aktyviai dalyvaujantis Vakarų 
idėjų sferoje ir net darantis šiokią tokią įtaką jai. Žodžiu, 
čia aiškiai šauta pro šalį ir kažką kandaus mėginta pasakyti 
klaidingu adresu.

Roberto Ginsbergo veikalas Griuvėsių estetika gavo 
tarptautinės akademinės leidyklos Rodopi (Amsterdamas 
ir Niujorkas) geriausios 2004 metų knygos iš garsios ver
tybių studijų knygų serijos (VIBS-Value Inquiry Book Se
ries) apdovanojimą. Tiesą sakant, sunku labiau pripažinti 
filosofo knygą mūsų laikais. Robertas Ginsbergas yra įžy
mus filosofas, bet man jis visų pirma yra artimas bičiulis 
ir profesinis autoritetas, su kuriuo esame sulaužę daug ie
čių diskutuodami - bene ilgiausiai šitą darėme 1999 metų 
gegužės 15 dieną, kada Helsinkio universitete po keturių 
valandų nepertraukiamos diskusijos su oficialiuoju diserta
cijos oponentu, Pensilvanijos universiteto (the Pennsylva
nia State University) filosofijos profesoriumi Robertu Gins- 
bergu apgyniau savo antrąjį doktoratą. Ir po to esame daug 
ir audringai diskutavę - tai kolega, iš kurio daug mokiausi 
debatų ir akademinio rašymo srityse.

Kad ir kaip būtų, pakaks apie save ir Ginsbergo Griuvė
sių filosofijų, kurioje jis, beje, nei šlovina griuvėsius pačius 
savaime, nei siūlo neatstatinėti sugriautų istorinių pastatų. 
Jis tik siūlo nepainioti tikrosios istorijos, į kurią mes pa
tenkame kaip ne į mūsų sukurtą, bet atpažįstamą ir inten
syviai išgyvenamą simbolių bei reikšmių pasaulį, su mūsų 
moderniosios vaizduotės padiktuota istorijos versija, ku
rią mes materializuojame tautos politinės mobilizacijos ar 
ideologinės programos įdiegimo tikslais ir po to įkūnija
me mūsų pačių pastatytuose rūmuose, kurie simbolizuoja 
mus įkvepiančią istorijos versiją.

Taip mes imituojame istoriją, kuri virsta totalia Dis- 
neylando karalija. Įsitikinimas, kad mes viską, kas tik 
kažkada egzistavo, galime atstatyti, perkonstruoti ir atkur
ti, yra tipinga modernybės obsesija, kuriai ta pati istorija 
dažniausiai reikalinga viso labo tik kaip nūdienos galios 
simbolių ir socialinio reikšmingumo projekcijų erdvė. 
Įsitikinimas, kad reikia griauti visas senienas ir viską mo
dernizuoti, anaiptol nėra, kaip kartais naiviai manoma, 
per šviesmečius nutolęs nuo Disneylando sindromo, arba 
įsitikinimo, kad viskas, kas kažkada yra egzistavę, gali būti 
prikelta iš naujo. Tai dvi tos pačios modernybės monetos 
pusės, kurių esmė lieka vienoda: istorija ir jos herojų gale
rija yra mūsų politinės valios ir technologinio pajėgumo 
sfera - ir niekas daugiau.

Galima suprasti Disneylando sindromo gajumą JAV - 
ten ir kolonijinio laikotarpio kolegijų bei universitetų archi
tektūriniai ansambliai atrodo kaip architektūros ir istorijos 
stebuklas. Bet tik ne Europoje, kuriai XI ir XII amžių archi
tektūra yra neatsiejama jos miestų kultūros dalis. Disney
lando sindromas Europoje taip pat egzistuoja, bet jam bent

Nejaugi pilietiškumas reikalauja
fabrikuoti istoriją? Leonidas Donskis

jau galingai oponuoja tie, kuriems istorija ir kultūrinė tradi
cija nėra ideologinės kaukės ar skambios frazės be turinio.

Kad ir kaip būtų, niekaip nesuprantu, kodėl Zenonas 
savo pozicijai dėl Valdovų rūmų sutvirtinimo griebiasi to
kio kraštutinio ir su Valdovų rūmais visiškai nieko bendra 
neturinčio pavyzdžio kaip Dvynių bokštų sunaikinimas ir 
atstatymas. Juk akivaizdu, kad Pasaulio Prekybos Centro 
sunaikinimas Amerikos ir Vakarų nekenčiantiems fana
tikams buvo principinis ir simbolinis aktas - šis centras 
bei Dvyniai bokštai simbolizavo Amerikos technologinę, 
ekonominę ir politinę galią, o sykiu ir islamistų taip ne
kenčiamą globalizaciją. Todėl sunaikintų bokštų atstaty
mas Amerikai reiškia savojo defetizmo (būdingo kiekvie
nai demokratijai, kai tik jis susiduria su brutalia politika ir 
organizuota neapykanta) įveikimą, piliečių mobilizaciją, jų 
solidarumą ir tikėjimą savo socialinės bei moralinės tvar
kos ateitimi. Įęi, neduokdie, teroristai sunaikintų Vilniaus 
dangoraižius, simbolizuojančius naujosios Lietuvos kylan
čią ekonominę galią bei tikėjimą savo ateities projektu, nė 
akimirkos neabejoju, kad visi sąmoningi Lietuvos piliečiai 
siektų atstatyti sugriautus simbolius.

Tik kuo čia dėta istorija ir Valdovų rūmai? Zenonas pa
sigauna mano žodžius apie tai, jog Valdovų rūmai reiškia 
tikrąją pilietinės ir politinės sąmonės būklę Lietuvoje ir tei
gia (greičiausiai ironiškai, nes jis juk puikiai supranta, kad 
būtent čia mūsų pozicijos iš esmės išsiskiria), kad visiškai 
sutinka su manimi. Ką gi, pats laikas paaiškinti, kaip aš su
prantu Valdovų rūmų sąsajas su mūsų pilietinės ir politinės 
sąmonės būkle.

Valdovų rūmai yra tobulas sovietinio ir buldozerinio 
žvilgsnio į istoriją pavyzdys: reikės - išvalysime teritoriją, rei
kės - pastatysime ką norime. Šioje vietoje leiskite paklausti: 

kam fabrikuoti istoriją ten, kur jos yra tiek, jog pakaktų 
kelioms Europos sostinėms? Kam šafia nuostabaus grožio, 
didingos, lietuviškąją modernybę ir visą lietuvių modernųjį 
projektą simbolizuojančios, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 
suprojektuotos Vilniaus arkikatedros statyti monstrą, tik ga
dinantį visą architektūrinę erdvę ir užstojantį Gedimino pilį 
bei Kryžių kalną? Kam šafia pastato, kurio reikšmė ir svarba 
Vilniui yra ne mažesnė nei Notre Dame de Paris Paryžiui 
ar Antonio Gaudi projektuotos Sagrada Familia Barselonai, 
reikėjo statyti šitą, Virgio Valentinavičiaus žodžiais tariant, 
plytų ir cemento fabriką, kurio statybos sukelta vibracija ne
galėjo nepakenkti Vilniaus arkikatedrai (ir greičiausiai jau 
pakenkė, tik apie tai mes sužinosime post factum, kaip daž
niausiai ir atsitinka Lietuvoje)?

Jei šitas muliažas turi kelti patriotinius jausmus ir ugdy
ti meilę Lietuvai, tada aš pasakysiu štai ką. Bent jau mano 
patriotiniai jausmai ir pilietinis sąmoningumas reikalauja 
gelbėti griūvančius, mūsų akyse žūstančius unikalius Lie
tuvos dvarus ir barokines bažnyčias, apie kurių vertę Val
dovų rūmų kontekste aš geriau išvis nekalbėsiu. Pagaliau 
Valdovų rūmų statymas šalia Romos katalikų arkikatedros 
profanuoja visą sakralinę erdvę, kurią apie save kuria arki
katedra. Nors ir nepriklausau jokiai denominacijai ir nesu 

krikščionis, bet mane stulbina (įtariu, kad tikinčius žmones 
dar labiau) atvirai demonstruojama nepagarba krikščiony
bei, tarp kurios ir politinę galią simbolizuojančio statinio 
padėtas lygybės ženklas.

Neabejoju, kad 100 milijonų litų, kurių pareikalaus Val
dovų rūmų statyba, sveiko proto ir sąžinės dar nepraradę 
politikai būtų skyrę provincijos bibliotekoms ir mokyk
loms, kurios nepajėgia nusipirkti lietuviškų knygų. Patrio
tizmą ir pilietinį sąmoningumą šalyje kur kas protingiau 
diegti mažinant mažųjų Lietuvos miestelių ir visos pro
vincijos atsilikimą nuo mūsų didžiųjų miestų ir visų pirma 
Vilniaus, kuris vis labiau primena atsilikusių ir skurdžių ša
bų spindinčias sostines, nuo kurių pavažiavus dešimt myfių 
galima patekti į kitą šimtmetį.

Kas yra Valdovų rūmai? Jie yra Algirdo Mykolo Bra
zausko įsiamžinimo Lietuvos istorijoje projektas. Sykiu 
ir tobula jo požiūrio į Lietuvos istoriją išraiška. Nė vienas 
žinomas šalies istorikas nepritarė šio mufiažo statybai. Bet 
ar kas nors Lietuvoje įsiklauso į ekspertų nuomonę, kai 
kalba eina apie galios ir prestižo manifestacijas? Gaila tik, 
kad kai kurie mano idėjiniai bendražygiai ir bičiuliai san- 
tariečiai dėl suprantamos jų nostalgijos ir patriotizmo už
kibo ant šito jauko ir tapo brazauskinės Lietuvos istorijos 
paradigmos - istoriją degraduojančios iki nūdienos gahos 
projekcijų erdvės lygio - šalininkais. Kita vertus, tai jų teisė. 
Gerbiu jų jausmus, tik nuoširdžiai gaifiuosi, kad jų pozicija 
anaiptol nebuvo nekalta jokio precedento neturinčio istori
nio Vilniaus centro sudarkymo istorijoje.

Dėl šito tuštybės, nekompetencijos ir neoromantinių 
bei nacionalistinių sentimentų mišinio padarytas pats 
tikriausias nusikaltimas lietuvių kultūrai. Todėl Zenono 
nuostaba, kad didžioji dalis fietuvių intefigentijos esą taip 

ir nesuprato Valdovų rūmų svarbos ir sau leidžia laidyti 
sarkastiškas replikas apie juos, kurios tapo gero tono po
žymiu Lietuvoje, man skamba kaip viltis, kad didžioji dalis 
lietuvių inteligentijos, laimei, dar neprarado sveiko proto, 
gero skonio ir realybės pojūčio.

Kiekvieną kartą pamatęs statomus Valdovų rūmus 
prisimenu Tomo Venclovos žodžius iš jo esė „Vilnius kaip 
dvasinio gyvenimo forma“, kuriais jis nusako savo jausmą, 
jog jam Vilnius visada atrodė didesnis už jo gyventojus. 
Šie žodžiai aktualizuojasi būtent dabar. Barbariškas šio di
dingo ir reto grožio miesto niokojimas leidžia klausti, ar 
mūsų miestietiškos sąmonės būklė leidžia mums suvokti jo 
tikrąjį mastą ir vietą Europoje. Bet dabar jau šaukštai po 
pietų. Vienu metu dar buvo šmėkštelėjusi viltis, kad AMB 
ir Artūro Zuoko galutinė diskreditacija ir galimas jų pasi
traukimas iš politikos avanscenos leis nugriauti tą plytų ir 
betono fabriką, bet dabar, deja, jau tampa aišku, kad jie bus 
baigti ir funkcionuos.

Protestuodamas prieš visą šitą absurdą, barbarybę, is
torijos klastojimą ir brutalų nusikaltimą prieš lietuvių kul
tūrą, aš neketinu įžengti į Valdovų rūmus ir dalyvauti po
litinėse iškilmėse, kurios mūsų šalies vyriausybės ir Seimo 
neabejotinai bus juose rengiamos.

akiračiai
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Kairiosios vertybės 
ir pilietinė visuomenė
■ Taipjau susiklostė, kad viešajame gyvenime 
besireiškiantys asmenys(nepolitikai) labiau simpatizuoja 
liberalioms ir konservatyvioms vertybėms. Tuo tarpu 
kairiųjų viešųjų asmenų mažoka.
Kairei save priskiriantys politikai prie bokalo alaus pa
juokauja, jog nuo to jiems tik geriau: mažiau kalbama 
apie socialdemokratines vertybes, mažiau pykstamasi, 
todėl geriau susitariama ir efektyviau veikiama. Viešai 
jie priekaištauja viešiems asmenims, kad jie kažkodėl 
užmiršta kairę, socialdemokratiją; o juk ši srovė tokia 
svarbi Vakarų demokratijose. Be abejo, svarbi ir, be 
abejo, Lietuvoje platesnės diskusijos šia tema trūks
ta. Todėl pirmojo 2006-ųjų metų „Akiračio“ nume
rio pagrindinė tema buvo kairiųjų vertybių likimas 
Lietuvoje.

Į šią temą atsiliepė gerai „Akiračių“ skaitytojams 
pažįstamas Leonidas Donskis dienraštyje „Klaipėda“, 
paskelbdamas straipsnį „Kairiosios vertybės ir jų liki
mas Lietuvoje“. Autorius buvo negailestingas, klausda
mas, ar kairiosios vertybė egzistuoja Lietuvoje: „Tiesą 
sakant, tai retorinis klausimas. Žinoma, kad ne. Iki savo 
susiliejimo su LDDP autentiškai vakarietiška kairiąja 
politine jėga galėjo tapti buvusi Aloyzo Sakalo, Bronis
lovo Genzelio ir Vytenio Andriukaičio Socialdemokra
tų partija. Galėjo, bet šį istorinį šansą prarado dėl labai 
lengvai atsekamų valdžios mechanikos ėjimų“.

Be jokios abejonės, Donskis pripažįsta, kad stipri 
kairioji partija ir kairiosios vertybės reikalingos: „O 
stipri kairioji partija ir kairiosios vertybės yra būtinos 
Lietuvai kaip deguonis. Viena vertus, politinis spektras 
yra neįmanomas, kada visos sisteminėmis ir tradicinė
mis save vadinančios partijos dirba tik su darbdaviais 
ir nieko bendra neturi su darbininkija bei samdiniais. 
Ir visa tai vyksta šalyje, per šešiolika metų patyrusioje 
tokias socialines įtampas, kokių Vakarai panašų laiko 
tarpą niekada nėra patyrę...

Kita vertus, stipri kairioji jėga taptų pačiu galin
giausiu priešnuodžiu nuo populizmo užkrato. Argi 
Lietuvoje sėkmę kada nors būtų pelniusios libdemų ir 
Darbo partijos, jei būtume turėję autentiškus ir stiprius 
kairiuosius?“

Tad jei sutinkame su Leonido Donskio diagnoze, 
jog stiprios kairiosios jėgos nėra, reikia paklausti: o kaip 
kairios vertybės ir stipri kairioji partija gali atsirasti Lie
tuvoje? Tai dar vienas klausimas diskusijai.

ak
ira

či
ai

Lankymasis pas kryžiuočius
Kazys Almenas

U Kartais garbės gali būti per daug. Bičiulis Gureckas 
savo antrašte „Almenas pas kryžiuočius“ mane pakėlė į 
tokį metaforų lygmenį, iš kurio aukštybių net pažvelgti 
baugu. Beje, žmona, kuriai mano apimtis yra jos kuli
narinių sugebėjimų įrodymas, su šiuo palyginimu taip 
pat nesutinka. Sako: „tu kur kas didesnis už Vytautų“. 
Tikrai taip, pasitikrinkit Jano Mateikos paveiksle. Be to, 
nesugebėčiau joti taip rankas iškėlęs.
Jei kiek rimčiau, tai su Algimanto pastabomis sutinku. 
Hitleris iš tiesų bandė išnaudoti „vokiečių namo Jeruza
lėje šv. Mergelės Marijos ordino“ įvaizdį savo tikslams. 
Žinoma, tokio ilgo vardo nevartojo. Ne tik jam, bet ir 
kitiems tai buvo „Der Deutsche Orden“. Pridėk „Drang 
nach Osten“, - ir turime istorinį įvaizdį, kurio pakako, 
kad Potsdamo konferencijoje buvo užsimota sunaikinti 
ne tik Prūsiją, bet ir ištrinti jos vardą.

Beje, įvaizdį Hitleris naudojo, tačiau užsilikę kukliai 
atrodantys, nekaringi vienuoliai jam buvo neparankūs. 
Po Austrijos „anschluso“ jų nuosavybę konfiskavo.

Dabar Prūsijos nebėra. Potsdamo konferencijos tik
slas tarsi pasiektas. Kadaise Adomas Mickevičius rašė, 
jog Lietuva nuėjo į istoriją, tai reikia ją bent apdainuoti. 
Jam atrodė, kad Lietuvos nebėr, - liko tik jos įvaizdis.

Daugiau aistrų sukėlė socialdemokrato, Krašto ap
saugos ministro Gedimino Kirkilo straipsnis „Kas su
stiprins piliečių visuomenę?“.

Vladimiras Laučius per „Žinių radiją“ (vėliau nau
jienų portale „Delfi“) karingai kritikavo Gedimino 
Kirkilo mintis apie pilietinę visuomenę. „Be galo su
žavėjo ministro mintis, kad valdžios ir politinių partijų 
atsakomybė už negeroves tėra viso labo nebeįdomus įsi
siautėjusių politologų ir komentatorių teiginys. Stačiai 
kaip pramogų versle: kas neįdomu, tas ir nereikalinga. 
Tai kuo, sakykite, tradicinės partijos skiriasi nuo netra
dicinių, kurioms politika ir yra daugiausia verslas, pra
moga, reginys?

Vladimiras Laučius kritikavo dažnai įvairių politi
kų girdimą kvietimą intelektualams: užuot kritikavus, 
siūlyti idėjas ir dalyvauti politiniame gyvenime. „Kyla 
natūralus klausimas: ką dabartiniai politikai veikia poli
tikoje, jeigfi jų galvose, kaip jie patys sako, tikslų ir idėjų 
nerasta? Stato mums Valdovų rūmus ir - iš seno įpro
čio - komunizmą?“ ;

Egidijus Aleksandravičius „Omni Laike“ buvo tai
kesnis. Straipsnyje „Politinės partijos - tarp valdžios ir 
visuomenės“ jis papildo Kirkilo tezes. Sutikdamas, jog 
demokratinė ir pilietinė visuomenė negali funkcionuoti 
be partijų, jis pažvelgia, o kas gi yra partijos Lietuvoje. Jo 
išvada nelinksma: „Tad ir ginčiau tezę, kad partijos Lie
tuvoje yra tik truputėlį pilietinės organizacijos su savais 
idealais, ir labai smarkiai - valdžios dalis. Tai yra tiesiog 
trumpiausias kelias į valstybės tarnybos etatus. Tokios 
partijos prisideda prie politinio abejingumo klimato. To
dėl verta giliau pamąstyti, kai imama samprotauti, kad, 
tarkim, savivaldos rinkimų įstatymai turi dar kurį lai
ką privilegijuoti partinius sąrašus prieš kitokius piliečių 
sambūrius ar kaimynų bendruomenes, o jau partijoms 
sustiprėjus galima būtų pereiti ir prie tiesioginių merų, 
seniūnų rinkimų ir net prie galimybių dėl vietų tarybose 
grumtis ir nepartiniams sąrašams bei asmenims. Skam
ba, lyg 1990-ųjų pradžioje užsikirtusi vinilinė plokštelė. 
Būkim biedni, bet teisingi: jei partijų pajėgumas būtų 
priklausęs nuo šių privilegijų, mes dabar, keliolikai metų 
praėjus, neliūdėtume, skaičiuodami beviltiškai žemus 
visuomenės pasitikėjimo partijomis reitingus“.

„Akiračių“ redakcija mano, kad diskusija tiek apie 
socialdemokratines vertybes, tiek apie politinių partijų 
ateitį yra svarbi: kuo daugiau nuomonių bus pareikšta, 
tuo aiškiau matysime pačią problemą.

Lietuvos mirtis buvo paankstinta, ji, nors ir kitokia, at
gimė. O kas žino, kaip bus su Prūsija? Jos įvaizdis gy
vuoja, ir jis neatsiejamas nuo Kryžiuočių Ordino. Įdo
mu stebėti, kaip tas įvaizdis veikia buvusiose Prūsijos 
žemėse.

Toje dalyje, kuri atiteko Lenkijai, jis tapo turistų 
traukos objektu. Malborko pilyje turistų apsilanko ne
daug mažiau negu Vavelyje.

Dar keistesni reiškiniai klostosi Rusijos valdomoje 
Karaliaučiaus srityje. Per penkiasdešimt metų viskas, 
kas susiję su Prūsija ir Ordinu, buvo beatodairiškai 
naikinama, o štai per pastarąjį dešimtmetį pradedama 
atgaivinti. Negana to, atrodo, jog tai pamažu tampa da
bartinių vietos gyventojų savęs identifikavimo dalimi. 
Gal perdedu, bet spręskit patys. Štai Kaliningrado mies
te (Karaliaučium jį man sunku vadinti) Lenino statula 
pašalinta, bet atstatyta magistro von Feuchtvangeno 
statula, atstatytos trys su Prūsijos istorija susijusios sta
tulos ant Karališkųjų vartų, didžiulė bronzinė Albrech
to (to atsimetėlio, kaip jį apibūdino dabartinis Didysis 
Magistras Dr. B. Platteris) statula Kneiphofo saloje ne
toli katedros ir Kanto kapo. Ten, o ne prie „tanko išva
duotojo“ dabar jaunavedžiai neša savo gėles.

Lietuvos 
socialdemokratų 

partija (LSDP) 
ir socialinės 

demokratijos 
įgyvendinimas

Lietuvoje
Dr. Jonas Valaitis

■ 1896 m. gegužės mėn. 1 d. Vilniuje buvo įkurta Lietu
vos socialdemokratų partija, kuri pasisakė už nepriklau
somų, demokratinę Lietuvos valstybę ir už socialinės de
mokratijos įgyvendinimų Lietuvoje. Lietuviams kovojant 
prieš rusiškų carinį okupantų buvo pasiektas lietuviškos 
spaudos draudimo panaikinimas ir 1905 m. Vilniaus Sei
me socialdemokratai, vadovaujami Stepono Kairio, vie
no iš Seimo pirmininkų, priėmė rezoliucijų, pasisakančių 
už nepriklausomos Demokratinės Lietuvos atkūrimų. Ši 
rezoliucija buvo reikšmingas įvadas į Lietuvos tarybų, 
kurioje buvo priimtas 1917 m. vasario 16 d. aktas, kuria
me buvo pritarta Stepono Kairio mažumos nuomonei, iš 
akto išimant visas Tarybos daugumos padarytas nuolai
das vokiečių okupantui. Steponui Kairiui pasiūlius, vasa
rio 16 d. posėdžiui vadovavo pirmininkavo Basanavičius, 
bet ne Smetona.
1925 m. Lietuvoje išrinkus Grinių Lietuvos prezidentu, 
socialdemokratai dalyvavo valstiečių-liaudininkų su
darytoje Vyriausybėje, kurią Smetonos suorganizuotas 
militarinis perversmas išvaikė, ir Smetona tapo Lietuvos 
Prezidentu. Per tą Smetoninės autokratinės “demokrati
jos“ laikotarpį politinės partijos buvo uždarytos, išsky
rus tautininkus. Bet pavieniai socialdemokratų talentai 
buvo pripažinti: Jonas Glemžė labai sėkmingai vadova
vo „Pieno Centrui“, Jonas Pakalka - „Paramai“, Sonda 
buvo labai sėkmingas Šiaulių miesto burmistras.

1940 m. Lietuvą okupavus rusams ir 1941 Lietuvą 
okupavus vokiečių naciams, socialdemokratai, vado
vaujami Stepono Kairio, atsisakė dalyvauti laikinojoje 
Lietuvos Vyriausybėje, bet Steponas Kairys sutiko būti 
pirmuoju pogrindžio „VLIKo“ pirmininku. Socialde
mokratai per rusų ir vokiečių okupacijas Lietuvoje su 
okupantais nesusidėjo ir su jais kovojo.

1989 m. sugriuvus Sovietų Sąjungai, atsikūrė LSDP 
ir nustojo veikti LSDP užsienio delegatūra, kuriai iki 
1964 m. vadovavo Steponas Kairys. Jis, tikėdamas, kad 
Lietuva atkurs savo Nepriklausomybę, Darbo žurna
le paskelbė straipsnį „Veidu į Lietuvą“, kur nežiūrint 
kontroversijos santariečiai ir šviesininkai rėmė „San
taros-Šviesos“ federacijoje. Steponas Kairys buvo tos 
nuomonės, kad socialdemokratai į atsikūrusią LSDP 
turėtų priimti buvusius komunistus, jeigu jie atsisakys 
diktatūros, pasisakys už demokratiją ir bus uždaryta 
reorganizuota Lietuvos Komunistų Partija (LDDP). 
Ši Stepono Kairio nuomonė per tradicinius socialde
mokratus buvo perduota LDDP pirmininkui Algir
dui Brazauskui, kuris, įvykdęs Stepono Kairio sąlygą, 
buvo išrinktas dabartinės LSDP pirmininku. Algirdas 
Brazauskas, patyręs politikas-praktikas, aktyviai rėmė 
Lietuvos valstybingumą ir Lietuvos priėmimą į NATO 
ir Europos Sąjungą. Šiuo metu daug laiko ir pastangų 
atiduodama Mažeikių naftos problemai išspręsti Lietu
vai naudinga prasme. Dėl to labai svarbus programinis 
socialinės demokratijos įgyvendinimo klausimas Lietu
voje mažai sulaukia dėmesio.

Atrodo, kad su Algirdu Brazausku drauge dirbantys 
socialdemokratai Juršėnas, Kirkilas ir Bernatonis dar 
yra galutinai neatsikratę buvusios sovietinės nomenkla
tūrinės politikos ir dėl to galėtų būti pakeisti jaunesniais 
socialdemokratais, kurių yra tikrai nemažai.

Dr. Jonas Valaitis yra ilgametis Amerikos lietuvių 
socialdemokratų federacijos pirmininkas, LSDP atstovas 

Amerikoje (JAV ir Kanadai).
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RUSIJA

Ko siekia Putinas?
Tarasas Vozniakas

U Dujų karas tarp Rusijos ir Ukrainos nėra, kaip iš 
pirmo žvilgsnio galėtų atrodyti, karas tarp dviejų šalių. 
2005 metų gruodį, praėjus keliems dešimtmečiams po 
Sovietų Sąjungos žlugimo, Vladimiro Putino Rusija su 
savo „hiper-monopolisto“ Gazprom pagalba pradėjo 
akivaizdų ir agresyvų puolimų prieš Europą. Iki šiol 
tokiam puolimui tiesiog trūko medžiagos, politinių bei 
ideologinių šaltinių.
Po sėkmingos pergalės Antrajame pasauliniame kare, 
Rusija iš Europos traukiasi jau 50 metų: atsisakiusi oku
puotos Austrijos ir po fiasko Jugoslavijoje, vėliau atsi
traukė iš Centrinės Europos (Rytų Vokietijos, Lenkijos, 
Vengrijos, Čekoslovakijos, Bulgarijos, Rumunijos), iš 
Baltijos šalių, Ukrainos, Baltarusijos, Moldovos ir Kau
kazo buvo priversta trauktis žlugus Sovietų Sąjungai de
vintajame dešimtmetyje.

Tad daugeliui rusų Jelcino prezidentavimo laikotar
pis užsifiksavo kaip sunkumų laikotarpis. Traumuota są
monė šiems rusams neišvengiamai suformavo idėją rasti 
Rusijai „sosto“ įpėdinį keršytoją, kuris kompensuotų 
„pažeminimą“, kentėtą per pastaruosius dešimtmečius.

Ir toks asmuo iškart atsirado, žinoma, iš KGB prie
globsčio. Šis asmuo buvo Vladimiras Putinas. Jo atsiradi
mas labiausiai buvo nulemtas konflikto - karo Ičkerijoje 
(Čečėnijoje) ir namo Maskvoje bombardavimo.

Kad užtikrintų savo pergalę rusų sąmonėje, jam rei
kėjo nuolatinio konflikto; taip pat reikėjo surasti Rusijai 
priešų, puolančių iš visų pusių (štai ir atėjo Ukrainos 
eilė).

Tokio „Rusijos gelbėtojo“ arba „Rusijos žemių vieny
tojo“ atsiradimas tiksliai sutapo su Rusijai labai palankiu 
energetinių resursų kainų augimu.

Prasidėjus naftos krizei septintajame dešimtmetyje 
ir vėl jai įsisiūbavus devintajame, pasaulis suvokė, kad 
energetiniai resursai yra riboti. Pagrindinės pasaulio ša
lys suprato, kad be tam tikros esminių energetinių resur
sų kontrolės net svarstyti apie tolesnį jų vystymąsi, jau 
nekalbant apie dominuojančią rolę pasaulyje, papras
čiausiai neįmanoma.

Dabartiniu metu pagrindiniai karai pasaulyje vyksta 
dėl energetinių šaltinių. Čia mes galime paminėti abu Ira
ko karus, vykdomus JAV, ir Rusijos karą su Čečėnija.

Tame pačiame kontekste turėtume kalbėti ir apie „ci
vilizuoto pasaulio konfrontaciją su terorizmu“, pvz., kaip 
Libijoje, Irane ir Ičkerijoje. Dalis šalių transformuojamos 
į „raudonąsias tautas“; kartu vyksta kova dėl transpor
to infrastruktūros kontrolės nestabiliose šalyse, kaip 
Baltarusijoje ir Ukrainoje. Karai dėl energetinių išteklių 
nėra kova dėl naftos ir dujų, bet ir dėl būdų ir priemonių 
transportuoti šiuos resursus.

Artimiausiose ateityje pagrindinės energetinės bazės 
mūsų regione, be Vidurio Rytų šalių, yra Rusija ir Cen
trinės Azijos šalys. Kaspijos jūros rifas yra ypač daug ža
dantis. Taip yra dėl to, kad nėra intereso kooperuotis su 
Azerbaidžianu, Iranu, Turkmėnistanu ir Kazachstanu.

Šios šalys paprastai pačios nėra žaidėjos geopolitinėje 
šachmatų lentoje, bet labiau pagrindinių jėgų manipulia
cijos objektai. Šioms šalims galioja taisyklė, kad gausūs 
energetiniai ištekliai bei transportavimo galimybės tar
nauja ne tiek vystant šalį, kiek visomis jėgomis išlaikant 
ją marionete, remiant nedemokratinį režimą. Galima tik 
viena išimtis - Norvegija.

Didžiausias energijos vartotojas pasaulyje yra JAV. 
Antroje vietoje - ir labiausiai priklausoma - yra Europos 
Sąjunga. Pastaruoju metu ir Kinija pradeda naudoti vis 
daugiau ir daugiau energetinių resursų.

ES yra labiausia priklausoma todėl, kad jos galimybės 
išgauti savo dujas ar naftą yra ypač suvaržytos palyginti 
su jos poreikiais, kai tuo pačiu metu viena šalis - Vokie
tija - bando atmesti atominę energiją kaip alternatyvią. 
Todėl sėkminga Europos Sąjungos politinė programa jos 
ekonominėse varžybos su JAV, Japonija ir Kinija priklau
so nuo adekvataus energijos tiekimo.

Tradiciniai ES energijos tiekėjai yra Vidurinieji Rytai, 
tai paaiškina Prancūzijos ir Vokietijos santūrumą tei
kiant paramą JAV kare su Iraku. ES šalys ir JAV kovoja 
dėl šių energijos resursų. Tuo pat metu jų naftos ir dujų 
kompanijos konkuruoja dėl naftos ir dujų išgavimo šia
me regione.

ES stengiasi priartėti prie šių lobių kiek galima arčiau. 
Net leidimas Turkijai prisijungti prie Sąjungos neatrodo 
pernelyg didelė kaina. ES lyderiai yra pasiruošę ją mo
kėti vien tam, kad pasiektų naftą ir dujas Irake, Irane ir 
Azerbaidžiane.

Kitas strategiškai svarbus ES partneris yra Rusija. 
Rusijos dujų ir naftos telkiniai yra palyginti arti jos te
ritorijos. Putinas jau seniai suprato, kad energetikos po
litika yra paskutinis Rusijos šansas dar kartą tapti realia 
pasauline jėga. Ypač kai didžioji Rusijos eksporto dalis 
susideda veik vien iš energetinių šaltinių, ir tai sudaro pa
grindines Rusijos valstybės biudžeto pajamas.

Taigi Rusija mobilizavo ne vien tik energijos verslą ir 
transformavo jį į šalies politiką, bet stengiasi įvairiais bū
dais pasiekti energetinių šaltinių kontrolę savo buvusiose 
kolonijose - Kazachstane, Uzbekistane, Turkmėnistane 
ir Azerbaidžiane. Monopolizuodama energetinių ištek
lių transportavimą ES ir Europos šalims iš buvusios SSRS 
(įskaitant Ukrainą), Rusija gali efektyviai daryti joms 
spaudimą, kas ir yra sėkmingai daroma.

Rusija ne mažiau aktyviai stengiasi trukdyti pastan
goms nukreipti energetinių išteklių judėjimą, aplenkiant 
jos teritoriją. Transporto koridoriaus Baku - Supsa kons
trukcija - skaudus smūgis Rusijos monopoliui šioje sfe
roje. Daug pastangų prireiks ir stengiantis blokuoti dar 
ambicingesnį jos geopolitinio oponento - Kinijos planą 
transportuoti energetinius išteklius iš Čentrinės Azijos

Dėl šių dviejų planų „rusiškas“ vadovavimas energe
tinių išteklių transportavimui gali sumenkėti. Tai taip pat 
sumažins Rusijos įtaką šiame regione ir jos reikšmę ES. O 
šito Rusija negali leisti.

Rusijos ekonomikos „nuo energetikos priklausoma“ 
struktūra (ne vartojimo, bet eksporto prasme) kartu for
muoja ir nuo energetikos priklausomą Rusijos vidaus ir 
užsienio politiką.

Sensacingoji „Chodorkovskio byla“ pademonstravo, 
kaip sprendžiamos „verslo“ problemos Rusijoje. Kita ver
tus, kurdamas aplink save tokius marionetinius režimus 
kaip Baltarusijoje, Putinas tiki, kad tai geriausia garantija, 
kad jų energetinė politika yra kontroliuojama ir nekliu
doma.

Tokiu būdu Rusija siekia sėkmės ir europietiškajame 
savo politikos vektoriuje. Dauguma Europos šalių, pir
miausia Vokietija ir Prancūzija, taktiškai pasitraukė nuo 
bandymų demokratizuoti Rusiją.

Ciniška „šeimų draugystė“ tarp Putino ir Gerhardo 
Schroederio vedė ne vien prie dvišalio susitarimo dėl 
Šiaurės Europos dujotiekio tiesimo Baltijos jūros dugnu, 
apeinant Ukrainą, Baltijos šalis ir Lenkiją, pasirašymo, 
bet taip pat paženklino Putino Rusiją kaip stabilumo 
garantą regione, tokiu būdu įamžindama ir Aleksandro 
Lukašenkos režimą Baltarusijoje.

Šioje situacijoje Putinui negalėjo geriau pasisekti. 
Vokietija tapo ne tik energijos lauko įkaite, bet ir ins
trumentu vykdant Putino politiką. Tokiu būdu Putinas 
pradėjo efektyviai manipuliuoti pirmiausiai tokiomis 
šalimis kaip Ukraina. Rusijos plataus masto atsako
mieji veiksmai prasidėjo dėl dujų tiekimo problemų. 
Tačiau akivaizdu, kad tai nebus susiję vien tik su dujų 
problema.

Tai įrodo Ukrainos vamzdynų importo į Rusiją su
varžymai ir padidėjęs naftos eksporto muitas.

Būdamas tikras giliu ES energetiniu pažeidžiamumu 
ir turėdamas galingą, gerai organizuotą politinį daugelio 
ES šalių politinių viršūnių palaikymą (neišskiriant ir at

virai korupcinių susitarimų), Putinas nusprendė vienu 
šūviu išspręsti politines ir ekonomines problemas.

Pirmiausia, pasiekti kuo didesnę Ukrainos politikos 
kontrolę. Tam buvo labai svarbu diskredituoti „pro- 
amerikietišką“ prezidento Juščenkos vyriausybę kaip 
rizikingą, nekompetentingą ir nesugebančią derėtis. Ir 
svarbiausia, parodyti Ukrainą kaip nestabilią šalį - Ame
rikos marionetę, kuri užgniauš ES energijos gerklę. Buvo 
svarbu priversti ją daryti žingsnius, kuriuos ES vertintų 
neadekvačiai - sustabdytų dujų ir naftos tiekimą, be pri
tarimo perimtų dujas ir naftą, skirtą ES. Tai parodytų, 
kad Ukraina yra nestabilumo zona.

Pirmieji žingsniai buvo pakelti visų energetinių šalti
nių kainas. Naftos krizė Ukrainoje 2005 m. pavasarį buvo 
pirmasis įspėjimas. Tačiau Ukrainos vyriausybė nepada
rė tinkamų išvadų ir nepakankamai įvertino jų priešo 
ryžtingumą.

Naftos krizė buvo suplanuota išvakarėse, kai naftos 
suvartojimas pasiekė aukščiausią tašką - tai buvo vasaros 
pradžioje. Dėl to dujų puolimas galėjo būti numatytas 
tuomet, kai dujų suvartojimas pasiekia viršūnę - gruodį, 
kas ir atsitiko.

Apie naftos krizę buvo kalbama tik Ukrainoje, o dujų 
ataka buvo paruošta kaip plataus masto šou pasaulinėje 
scenoje. Šiems planams buvo palanku net tai, kad Rusija 
Juščenkos Ukrainoje išlaikė neribotus informacijos šal
tinius ir neprarado nė gabaliuko iš tos duomenų bazes, 
kurią turėjo prie Kučmos.

Dujų užsukimo šou buvo sumodeliuotas pademons
truoti Rusijos ryžtą ir jėgą ne vien tik Ukrainai, bet ir ES, 
ir patiems rusams.

Čiaupų užsukimo šou buvo suplanuotas ir kaip gąs
dinančioji bei destabilizuojanti priemonė Ukrainai. Vy
riausybė turėjo būti paleista, o biudžetas atmestas.

Laikas buvo pasirinktas labai aiškiai - Ukraina yra 
valdymo reformų įkarštyje ir juda nuo prezidentinės į 
parlamentinę respubliką.

Tačiau jau pirmosios reakcijos parodė, kad visuome
nė nebuvo destabilizuota. Vyriausybė negriuvo, biudže
tas buvo patvirtintas. Net opozicija reagavo gana tingiai, 
suprasdama, kad griežta ataka pakenks rytiniams regio
nams ir jų verslui.

Isterija buvo matoma iš pačios Rusijos pusės. Dujų 
šantažo pramoga nebuvo pakankama, kad sukeltų visiš
ką destabilizaciją Ukrainoje.

Tačiau pakankama, kad Ukraina būtų diskredituota 
prieš savo ES partnerius.

Ukraina negalėjo transportuoti dujų į ES be jokio 
mokesčio ir turėjo teisę išgauti dujas kaip mokestį už 
tranzitą pagal ankstesnius susitarimus. Tai neišvengiamai 
sumažino dujų tiekimą ES, o būtent to ir siekė Rusija, kad 
diskredituotų Ukrainą.

Ukrainai, teikiančiai transportavimo paslaugas, toks 
reputacijos praradimas reiškia pagreitintą alternatyvių 
dujų ir naftos vamzdžių statymą, apeinant jos teritoriją.

Tačiau pagrindinis Putino režimo politinis tikslas - 
blokuoti Ukrainos įstojimą į NATO ir uždelsti Ukrainos 
integraciją į ES. Tai, kad Ukraina įstos į NATO, nėra vien

Nukeltaį 12 psl.
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RUSIJA

Ko siekia
Putinas?

Kuo arčiau Europa prie Rusijos,
Atkelta iš 11 psl.
JAV prerogatyva, bet ir kitų NATO narių. 
Tai yra kaina, kurios Putinas netrukus pa
reikalaus iš Ukrainos.

Rusijos dujų kaina, kuri ekonomiškai 
jokiu būdu nebuvo pagrįsta, buvo tik pre
tekstas.

Beprotiška ištikimų Putino rėmėjų iš 
opozicijos Juščenkai stovyklos „antinati- 
nė“ propaganda Ukrainos politinėje ap
linkoje buvo pernelyg akivaizdi.

Taigi vienas iš pagrindinių dujų puo
limo tikslų - siekis sumažinti Amerikos 
įtaką Centrinėje Europoje, ypač Ukraino
je, Lenkijoje, Baltijos šalyse ir kitose nau
jose NATO narėse.

Su tuo susiję keli grynai techniniai 
Putino dujų puolimo aspektai. Iš jų vie
nas pagrindinių buvo pasiekti visišką 
Ukrainos dujų transportavimo sistemos 
kontrolę. Pakeliant dujų kainas buvo nu
matoma vadovauti Ukrainos dujotiekio 
infrastruktūrai per Rusiją. Tai panaikintų 
Rusijos techninę priklausomybę nuo Uk
rainos dujų transportavimo.

Kitas galimas žingsnis buvo perimti 
Ukrainos naftos vamzdynų infrastruktū
rą. Tačiau tai - jau kitas „siurprizas“ Uk
rainos vyriausybei 2006 m. pavasarį.

Dar daugiau - dujų konfliktas Ukrai
noje gali priversti ES skatinti Rusijos ape
titą, kadangi abi - ir Ukraina, ir ES - sėdi 
ant tų pačių vamzdžių, tai naftos vamzdy
nų atveju - Ukraina bus labiau vieniša.

Kokios reakcijos galima tikėtis iš pa
grindinių geopolitikos žaidėjų?

Rusija veiks stebėdama JAV ir ES 
reakcijas. Šiandieninė dujų krizė yra Rusi
jos bandomis šūvis. Be kita ko, scenarijus 
suplanuotas Septynių plius Rusija grupės 
viršūnių susitikimo išvakarėse Maskvoje. 
Žingsnis vertas paties Makiavelio.

JAV aiškiai nesiekia tokio Rusijos ak
tyvumo didėjimo visame regione ir dėl to

ak
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spaus Putiną. Nes grėsmė kyla ne vien tik 
naujoms demokratijoms postsovietinėje 
erdvėje, bet ir visas geopolitinei JAV įtakai 
šiame regione.

Jei žlugs demokratija Ukrainoje, kas 
yra svarbiausia JAV, bendras demokrati
zacijos planas (ypač Baltarusijos ir Rusi
jos) gali žlugti.

Kitas smūgis JAV įtakai ir interesams 
gali būti suduotas Kaukaze ir Centrinėje 
Azijoje. Tačiau tai jau nėra demokratiza
cijos problema.

ES gali būti padalinta pagal šalių 
reakcijas. Vokietija, atstovaujama naujos 
kanclerės Angelos Merkei, pakankamai 
nuosekliai pabrėžia didelę Rusijos svarbą 
ir nieko nesako apie Ukrainą. Centrinės 
Europos šalys labiau linkusios būti Ukrai
nos pusėje, nors tai pabrėžiama atsargiai.

Taigi Ukrainos vyriausybė šioje si
tuacijoje turės parodyti kelias sunkiai su
derinamas savybės - ryžtingumą ir lanks
tumą.

www.forumvilnius.lt

U Laidoj e „Be pykčio“ Leonidas Donskis kalbino vieną pačių garsiausių Rusijos disidentų -
Sergejų Adamovičių Kovaliovų, kurio vardas jau seniai yra tapęs simboliu, neatsiejamu nuo žmogaus teisių, 
nuo kovos už laisvę, žmogaus orumą. „Akiračių“ skaitytojams siūlome šį pokalbį.

Po 1990 metų, kai jau paaiškėjo, kad pa
saulis keičiasi neatpažįstamai, buvo viltis, 
kad Rytų Europa taps demokratinio pa
saulio dalimi ir įsilies į bendrų Vakarų pa
saulio demokratinio gyvenimo kontekstų. 
Jau praėjo nemažai laiko, 15 metų, ir su
vokiame, kad kai kas vis dėlto neįvyko. 
Kaip jums atrodo, kas įvyko ir kokios vil
tys nepasiteisino?
Žinote, tai labai sunkus klausimas. Jis, 
mano manymu, turi daugybę atsakymų. 
Pats liūdniausias atsakymas glūdi mūsų 
žmogiškojoje prigimtyje, kuri, kalbėkime 
atvirai, yra biologiška. Nepaisant to, kaip 
išsipildė žmogaus esybė žemėje, biologi
nis jo pradas lieka. Sakykim, tokia bjauri 
savybė, kurią vadina ksenofobija - ne
meile svetimam, nepanašiam - juk ji 
yra biologiškai adaptyvi, kadangi ban
da turi saugotis visko, kas nepažįstama, 
visko, kas svetima. Tai kelia grėsmę. O 
žmogaus evoliucija - tai dvasios perga
lė. Mūsų begimstanti, bet iki galo taip ir 
negimusi tolerancija, draugiškumas, at
virumas, visa tai antibiologiška. Aš bijau, 
kad ir tai, ką jūs sakėte, irgi didele dalimi 
remiasi mūsų „beždžioniškąja“ logika, 
primityvia ir nepaliekančia pelnytos vie
tos dvasiai.

Žmogaus vystymasis dvejopas, ir tai 
giluminė priežastis. O dar yra ir dau
gybė tai skatinančių veiksnių. Sakykim, 
visos buvusios Sovietų Sąjungos euforija 
1989-ųjų pabaigoje ir 1990 metų pra
džioje. Tas naivus įsitikinimas, kad at
virai ir nebaudžiamai suskambėjo žodis 
„demokratija“- ir dabar viskas bus gerai, 
bus laisvė, dešros irgi bus. Tačiau pasiro
dė, kad laisvę ne visada lydi dešra. Vėliau 
pasirodė, kad dešra neįperkama, o lais
vės kaip nebuvo, taip ir nėra tiek, kiek 
norėjosi. Tada žmogus, eilinis pilietis, tas 
tik vakar entuziazmo apimtas žmogus 
staiga pamatė, kad tie, kurie garsiausiai 
iš visų tarė žodį „demokratija“, visai ne 
prieš pasistatyti sau daugiaaukštę vilą, 
kurią už atlyginimą, net didelį atlygi
nimą, vargu ar pastatysi. Suprantate? Ir 
tada žodis „demokratija“ tapo iš pradžių 

ironišku žodžiu, o paskui keiksmažo
džiu. Štai tokia buvo evoliucija Rusijoje. 
Ir stebiesi, kaip toli mes šioje evoliucijoje 
pažengėme.

Juk jeigu prisiminsime 1991 metų 
sausį ir tai, kaip Maskvos gyventojai 
sutiko žinią apie tankus šalia TV cen
tro Lietuvoje, neįmanoma patikėti, kad 
tai tie patys žmonės, kurie kalba dabar. 
Juk pusė milijono maskviečių, išėjusių 
į gatves, buvo jūsų valstybės nepriklau
somybės veiksnys. Kur kas svarbesnis 
už visas Boriso Nikolajevičiaus Jelcino, 
kuris tuo tik rėmėsi, deklaracijas. Pusė 
milijono žmonių - tai nemažai. Ir kur 
dingo šitie pusė milijono? Ogi niekur. Jie 
tebegyvena Maskvoje. Aš net nežinau, ar 
jie prisimena 1991 metų sausį. 1991-ųjų 
rugpjūtį prisimena dažniau, bet irgi, sa
kyčiau, su tam tikra abejone, nuovargiu, 
su sunkiai slepiama ironija, kaip iliuzijų, 
neišsipildančių svajonių, kurios dingo ir 
užleido vietą žiauriai realybei, laikotar
pį. Mes kalti. Mes - tie, kurie jau ir tada 
buvome ganėtinai išsilavinę, kad supra
stume, jog demokratija - tai ne lozungai 
„Lygybė, brolybė, laisvė“, kad šitie lozun
gai nesugebės sukliudyti giljotinai šalyje, 
kurioje jie gimė, o gal net ir skatins ją. 
Kad demokratija - tai visai kas kita. Tai 
nuobodi, kasdienė, šlykščiai tiksli, labai 
sunki, detali procedūra, o visai ne skam
būs lozungai. Tačiau mes neišmokome 
to suprasti iki šiol.

Pone Kovaliovai, jūs su Lietuva labai 
glaudžiai susijęs. Prieš 30 metų vyko jūsų 
teismo procesas. Jūs buvote čia įkalintas 
KGB kalėjime ir prieš 30 metų jus teisė 
Vilniuje. Jus puikiai pažinojo lietuviai 
disidentai, kuriems buvote artimas. Ir ne 
tiktai Rusijoje pradėjusi eiti „Einamųjų 
įvykių kronika“, bet ir lietuvių „Katalikų 
bažnyčios kronika“ buvo svarbi ir tuo, kad 
ji buvo platinama Rusijoje. Čia Jūsų vaid
muo buvo labai didelis. Koks jūsų ryšys su 
Lietuva, žvelgiant į šių praeitį, ir kaip visa 
tai būtų galima įvertinti disidentiško soli
darumo prasme?

Lietuva man beveik gimtieji namai. Aš 
čia metus gyvenau. Tiesa, rūsyje. Bet 
būdavau dažnai Lietuvoje ir anksčiau. 
Mano santykiai su Lietuva prasidėjo nuo 
biologinio mokslinio darbo. Ir „Einamų
jų įvykių kronikos“ ryšys su „Lietuvos 
Katalikų bažnyčios kronika“ prasidėjo 
nuo mūsų jaunų Lietuvos kolegų, kurie 
kaip aspirantai, - iš pradžių kaip dokto
rantai, po to aspirantai, - atvažiuodavo 
į Maskvą iš Kauno. Tai Arimantas Raš
kinis, tada jis buvo Raškevičius, Juozas 
Dudzevičius ir dar keli žmonės. O po to 
jau periodiniai „Lietuvos Katalikų baž
nyčios kronikos“ leidiniai, kurie pasiek
davo mus lietuvių ir rusų kalba. Rusiš
ką variantą mes naudojome nuolatinėje 
„Einamųjų įvykių kronikos“ rubrikoje, 
kuri vadinosi „Įvykiai Lietuvoje“, o lie
tuviškąjį siuntėme į Čikagą per užsienio 
korespondentus. Kodėl į Čikagą? Todėl, 
kad lietuvių diaspora Čikagoje buvo ge
riausiai organizuota. Šiaip ar taip, mums 
buvo siūlomas toks adresas - Čikaga, 
„Draugas“, ir ten buvo siunčiami „Lietu
vos Katalikų bažnyčios kronikos“ leidi
niai, kai kurios monografijos ir t.t.

Štai tokios mano ryšio su Lietuva 
šaknys. Buvo labai puiki, man labai ma
loni jaunų biologų tyrinėtojų kompanija, 
o vėliau atsirado dar glaudžiau su mumis 
susijusi Lietuvos disidentų kompanija. 
Ir taip atsitiko, kad redaguodamas visą 
„Einamųjų įvykių kronikos“ leidinį dar 
gaudavau medžiagos ir įvykių Lietuvoje 
skilčiai. O su šia medžiaga susiejęs, galiu 
prisiminti ir mirusį Juozą Zdebskį, Jums, 
be abejo, žinomas šis vardas, ir Nijolę Sa- 
dūnaitę, ir Petrą Plumpą, ir Sigitą Tam- 
kevičių. Štai šitie žmonės atvažiuodavo į 
Maskvą. Nijolė kartais atvažiuodavo su 
peruku, kiekvieną kartą kitaip apsiren
gusi, labai linksminosi, kad gerai mas
kuojasi. Iš pradžių mes susitikdavome 
mano namuose, vėliau pradėjome susi
tikinėti kitose saugesnėse vietose. Būtent 
todėl aš atsiradau Vilniuje, KGB rūsyje.

Buvo dvi priežastys. Pirmoji, mano 
manymu, nes buvo laukta skandalingo
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o Rusija prie Europos, tuo mums geriau
proceso, o Vilniuje nebuvo akredituotų 
užsienio žurnalistų. Antroji -ryšys su 
Lietuva buvo žinomas. Manau, KGB tar
dytojai labai tikėjosi rasti Lietuvoje daug 
kaltinimo liudininkų. Turiu pasakyti su 
tam tikra džiugia nuostaba ir dideliu 
pagyrimu, kad nieko nerado. Kaltinimo 
liudininkų Lietuvoje neatsirado.

Žmogaus teisės ir pilietinė visuomenė yra 
dalykai, be kurių negalima įsivaizduoti ir 
demokratijos. Kkiek mes čia pasistūmėjo- 
me? Ar galima būtų kalbėti apie pilietinės 
visuomenės užuomazgas arba elementus 
Rusijoje?
Mano požiūriu, pilietinės visuomenės 
vis dar nėra. Matomos tik jos užuomaz
gos, ji dar nesusiformavo kaip tokia. 
Pilietinė visuomenė - tai visuomenė, 
kuri aiškiai supranta, kad valstybinė val
džia - neabejotinai svarbus aparatas, bet 
tik aptarnaujantis aparatas. Tai laikini 
vadovai, kuriems valdžios šaltinis - tau
ta - delegavo valdymo įgaliojimus. Ir pi
lietinės visuomenės teisė, o kartu - ir pa
reiga kontroliuoti, kaip tais įgaliojimais 
naudojasi valdžios organai, ir reikalauti 
iš jų atsakomybės visiškai rimtai. Pas 
mus tokios visuomenės nėra. Pas mus 
dar nėra kritinės masės žmonių, kurie 
suprastų, ką galėtų reikšti demokratija 
ir pilietinė visuomenė. Pas mus valdo ki
tokia, kruopščiai iš viršaus nuleidžiama 
doktrina. Imperijos doktrina. Didžio
sios valstybės, kuri yra mistinė „super“ 
užduotis visos visuomenės apskritai ir 
kiekvieno piliečio atskirai. Mes vis dar 
tebesame sraigteliai ir jais save laikome. 
Mes gyvename dėl tos mistinės „super“ 
užduoties. Valdžia mus įtikina, kad tai 
ir yra apgalvotas, teisingas egzistavimo 

būdas, kad tai ir yra tikras laisvės su
pratimas. Prisimenate, kaip mokė mus 
trumpo partijos istorijos kurso ir pa
skaitų apie marksizmą laikais: laisvė - tai 
įsisąmoninta būtinybė. Tai štai įsisąmo
ninote - ir valgykite ją.

Pone Kovaliovai, neseniai per Rusiją, 
Gruziją ir Lietuvą persirito atakos prieš 
Amerikos filantropą George'ą Sorosą, ku
rio fondai Rytų ir Vidurio Europoje labai 
daug nuveikė, kad būtų galima sukurti 
pilietinės visuomenės pamatus. Kaip jums 
atrodo, ar šitos atakos yra atsitiktinis da
lykas? Ar galima kaip nors paaiškinti tą 
priešiškumą šiose šalyse, nukreiptą prieš 
organizacijas, prieš fondus, kurie visų pir
ma rėmė švietimą, kritišką, nepriklauso
mą mintį ir visuomenines organizacijas? 
Taip. Žinote, jūsų klausime man yra kaž
kas netikėta. Aš, pavyzdžiui, nežinojau, 
kad Lietuvoje atakos irgi yra.

Gana aršios.
Man atrodo, kad šis sutapimas visai ne 
atsitiktinis. Georgeas Sorosas - gilus 
mąstytojas ir drąsus, dosnus žmogus. Be 
abejo, jis bando paversti realybe savo po
litinę doktriną. Jis šito ir neslepia. O šita 
doktrina - tai liberalių vertybių univer
salumo doktrina. Tų pačių vertybių, ku
rioms meldžiasi Europa. Meldžiasi, bet 
nesistengia jų įgyvendinti. Žinote, nenu
stebsiu, jeigu Soroso kritika skambės vis 
plačiau. Galbūt tik Vengrija bus išimtis. 
Vis dėlto jis - Šorošas. Šios idėjos juk 
savo prigimtimi idealistinės, jos visiškai 
priešingos tam, kas vadinama „realia 
politika“. Jos reikalauja nuoseklumo, už
sispyrimo, išminties ir drąsos. Liberalių 
vertybių idėjos - žmogaus teisių ir lais
vių universalumo idėjos. Jos juk dabar 

atlieka vaidmenį, sakykim, lozungų, ku
rie turi styroti ant fasado, bet į kuriuos 
nereikia kreipti dėmesio priimant spren
dimus. Kai tik pasaulis susiduria su tam 
tikra praktine užduotimi, tada pasirodo, 
kad šitie lozungai trukdo tradiciniams 
politiniams sprendimams. Tada šiems 
lozungams įdiegti išleisti pinigai ir jiems 
panaudotos jėgos tampa kliūtimi. O kas 
mūsų pasaulio politiniams lyderiams yra 
tradiciniai politikos metodai? Būkime 
atviri, tai tiesiog netiesa kas antrame žo
dyje. Štai jums pavyzdžiai: JAV valstybės 
sekretorius, tada dar JAV valstybės sek
retorius Colinas Powellas viešai aiškina, 
kad neteisūs tie, kurie mano, jog Rusija 
nusisuko nuo demokratijos ir ritasi atgal. 
Man sunku įsivaizduoti, kad ponas Po
wellas, Jungtinių Valstijų valstybės sek
retorius, buvo taip blogai informuotas, 
kad nežinotų, kur veda Rusiją komanda 
iš ,KGB. Jis tai gerai žino - ir viešai me
luoja. Šis įprastas diplomatinis melas, dėl 
jo nejauku kalbėti apie teisę, apie tai, kad 
centrinis teisės branduolys yra žmogaus 
teisės, apie tai, kad tarptautinė politika 
turi remtis principais. Ir jeigu pažiūrė
tume, kam palankus buvo Sorosas Ru
sijoje, Ukrainoje, Gruzijoje, toje pačioje 
Lietuvoje, tai pamatytume, kad vargu ar 
daugelis visuomeninių lyderių išaugo iš 
Soroso fondų. Iš Soroso fondų augo visai 
kitokie žmonės, visai kitokie dalykai.

Pavyzdžiui, visuomeninės organi
zacijos. Aš nežinau, kaip Lietuvoje, bet 
pas mus dabar Kremliaus komandos už
duotis Nr. 1 - pajungti ir visuomenines 
organizacijas. Kai teismai, spauda, visos 
žiniasklaidos priemonės pakankamai 
valdomos, valdžios padalijimo nėra, įsta
tymų leidžiamoji ir teisminė valdžia pa

valdžios vieningam centrui - prezidento 
administracijai, kas lieka? Taip, verslui 
davė gerą pamoką šituose valdomuose 
teismuose „Jukos“ procesas. Ir verslas 
dabar paklusnus. Niekas daugiau nepa
sakys, kad tikisi organizuoti opoziciją ir 
reikalauti iš valdžios skaidrumo. Mūsų 
verslininkai nutilo. Belieka išrikiuoti dvi
em eilėmis visuomenines organizacijas. 
Šituo dabar užsiima Kremliaus adminis
tracija. Jeigu politinė evoliucija ritasi į šią 
pusę, tai koks ten Sorosas...

O oranžinės revoliucijos Ukrainoje ir 
Gruzijoje, kas tai per reiškinys ir kodėl 
Rusija taip bijojo ir taip priešiškai sutiko 
oranžines revoliucijas?
Taip, visų pirma baimė. Oranžinė revo
liucija, kad ir ką ten rėktų Maidane, tai 
pirmiausia tautos nenoro būti galvijais 
išraiška: mes nenorime, kad mumis ma
nipuliuotų rinkimuose, jūsų sukčiavimas 
mums įgriso, mes to daugiau nebekęsi- 
me. Tokia buvo esmė. Rėkė: „Juščenka! 
Juščenka!“ Nežinau, ar visi oranžinės 
revoliucijos dalyviai taip gerai pažinojo 
Juščenką, ar visi jie dabar bus patenkin
ti prezidentu Juščenka, kokia toliau bus 
padėtis Ukrainoje, bet jie visi į Maidaną 
išėjo todėl, kad juos įžūliai apgavo per 
rinkimus. Klausykite, o kaip reaguoti 
Maskvai, kuri nuolatos sukčiauja per 
rinkimus?

Pakanka prisiminti daugybę rinki
mų Čečėnijoje, pradedant nuo 2002- 
ųjų. Juk po šito ir vieni prezidento 
rinkimai, ir antri prezidento rinkimai, 
ir dabartiniai rinkimai į Čečėnijos par
lamentą - juk visa tai yra sukčiavimas. 
Šitie rinkimai nelegitimūs, kadangi ga-

Nukelta į 14 psl.
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Kuo arčiau Europa prie Rusijos, o Rusija prie Europos, tuo mums geriau
Atkelta iš 13 psl.
Įjojantys federaliniai įstatymai draudžia 
organizuoti rinkimus tokiomis sąlygo
mis, kokios yra Čečėnijoje. Šitie rinki
mai manipuliuojami, jie falsifikuoti nuo 
pradžios iki galo. Čečėnija - ypatingas 
atvejis, bet ir federaliniai rinkimai vyks
ta ne ką geriau. Ten mažiau tiesioginio 
sukčiavimo, bet viešpatauja adminis
tracinis resursas. Ir mes matome, kas 
vyksta per rinkimus ir koks yra tų rin
kimų rezultatas. Tokių rinkimų rezulta
tas - absoliučiai paklusnus parlamentas. 
Vadinasi, Aukštieji rūmai suformuoti iš 
skiriamų deputatų, Žemieji rūmai - tai 
administracinio resurso pergalė. Štai 
tikriausiai ir viskas. Įsivaizduokite, ko 
gali laukti valdžia, jeigu staiga rinkėjas, 
paklusnus elektoratas, pasakys: „Gana, 
mes norime tikrų rinkimų“? Kaip tai at
sitiko Ukrainoje. Beje, manau, kad ne tik 
propagandistų, bet iš dalies ir padėties 
šeimininkų dauguma naiviai ir nuošir
džiai kaltina dėl to, kas atsitiko Ukraino
je ir Tbilisyje, tą patį Sorosą. Jie tiki tuo, 
kad Sorosas organizavo rožinę revoliu
ciją Tbilisyje ir oranžinę Kijeve. Tikrai 
žinau, kad Sorosas nebuvo scenarijaus 
autorius nė vienos iš šių revoliucijų, bet 
tam tikra prasme jis skatino jas, kadangi 
stengėsi žadinti savigarbos jausmą, su
pratimą, kas yra laisvė ir demokratija, 
ir puoselėti atviros visuomenės atsira
dimą. Juk tik atviroje visuomenėje įma
noma nueiti į aikštę ir pasakyti: „Gana 
man meluoti“. Štai, mano manymu, du 
jūsų klausimai ir susisieja.

Lietuvoje ir Rusijoje po 1990-ųjų, Jelcino 
laikais buvo labai daug vilčių, kad mūsų 
šalių santykiai gali būti normalūs ir la
bai geri. Kurį laikų atrodė, kad ir Rusija 
traktavo Lietuvų kaip gana sau palan
kių ir, sakyčiau, mielų šalį. Kodėl dabar 
mes matome, kad Baltijos šalių ir Rusijos 
santykiai yra gerokai atšalę, komplikuoti 
daugeliu požiūrių? Kaip Jūs šitų paaiškin
tumėte? Ar iš dalies dėl to, kad atsirado 
skirtingų istorijos interpretacijų? Ar kad 
buvo gegužės 9-oji diena Maskvoje, į ku
rių prezidentas Valdas Adamkus atsisakė 
vykti, o tai tarsi simbolizavo skirtingas 
istorijos interpretacijas? Ar čia tiesiog to
kia dabartinė Kremliaus laikysena ir po
litika, apie kurių ne visada kalbama?
Matote, didžiulei Rusijai, kuriančiai val
domąją demokratiją - dabar ją vadina 
suverenia demokratija, bet nuo to niekas 
nesikeičia, - kaip oras reikalingi priešai: 
vidiniai ir išoriniai. Be abejo, ieškoti pa
grindinio išorinio priešo mažose Balti
jos valstybėse juokinga ir net žema, bet, 
kaip sakoma, ieškoti su kuo pasimušti 
ten labai natūralu, kadangi iš planuo
tos naujos politinės konstrukcijos, ku
rios Maskva tebesiekia ir kurioje Rusija 
užima jei ne metropolijos, tai bent jau 
traukos centro vaidmenį, jūs staiga su
siruošėte į Europą. Mano manymu, tai 
labai teigiamas faktas ne tik jums ir ne 
tik Europai. Tolimoje ir galbūt net nela
bai tolimoje istorinėje perspektyvoje tai 
nepaprastai teigiamas faktas ir Rusijai. 
Kuo arčiau Europa prie Rusijos, o Rusija 
prie Europos, tuo mums geriau. Aš jus 
nuoširdžiai sveikinu, nes didelės Euro

pos sukūrimas - tai apskritai globalinės 
reikšmės įvykis. Tai maži, konkretūs 
žingsniai vieningos žmonijos, naujos 
vieningos politinės pasaulio taikos pa
radigmos link, kuri pakeis atavizmu ta
pusią tradicinę politiką.

Rusijos politinis elitas kuria kitokią 
politinę sistemą. Jis negrįžta atgal į So
vietų Sąjungą. Tai būtų pernelyg supa
prastintas žvilgsnis į mūsų politinę evo
liuciją. Jis ryžtingai grįžta į iš pagrindų 
modernizuotą Sovietų Sąjungą. Supran
tate? Sovietų Sąjunga buvo absoliučios 
valdžios šalis, kur valdžia kišosi visur, o 
dabartinė valdžia nenori kištis visur. Ji 
nori skirti kiekvienam po tvartą - kam 
erdvesnį, kam mažesnį. Ir šito tvarto vi
duje tu šeimininkas, tu gali veikti, kaip 
nori. Bet, neduok Dieve, iškišti nosį už 
to tvarto ribų. Suprantate, mūsų valdžia 
pakankamai protinga tam, kad suprastų, 
jog nei gulago, nei valstybinės cenzūros 
organų neįmanoma atkurti. Niekas tam 

* neturi jėgų. Šitas istorijos etapas baigė
si. Tačiau jie gana protingi ir tam, kad 
suprastų, jog šito ir nereikia. Naujai au
toritarinei, arba, jeigu norite griežčiau, 
autoritarinei - totalitarinei sistemai šita 
atgyvenusi sovietinė struktūra nereika
linga. Jie supranta, kad tie patys tikslai ir 
ta pati absoliuti valdžia gali būti pasiekti 
ir kitais - šiuolaikiškesniais, techniš- 
kesniais, nesukeliančiais tokio didelio 
protesto pasaulyje metodais. Sovietinė 
valdžia lindo į kiekvienos šeimos guolį 
ir virtuvę, o dabartinė komanda iš KGB 
duoda jums visišką laisvę ir lovoje, ir vir
tuvėje. Tik neapsigaukite, kad šia laisve 

jūs galite pasinaudoti ir svetainėje. Štai 
čia jums pasakys „stop“.

Kaip jūs manote, ar galima prognozuoti 
Rusijos likimų, Rusijos politinę situacijų? 
Suprantama, kalbame apie labai sudėtin
gų, daugiaplotmę šalį. Kokios būtų jūsų 
prognozės?
Man atrodo, kad artimiausios progno
zės visai niūrios. Bet aš tikiu, kad kiek 
labiau nutolusios prognozės - ne tokios. 
Manau, kad vystymosi, pilietinės visuo
menės atsiradimo sustabdyti tiesiog ne
įmanoma. Suprantate? Jeigu jau Stalino 
ir vėliau stagnacinio Sovietų Sąjungos 
istorijos etapo metais niekur nedingo 
tie dygstantys orumo, nepriklausomy
bės, produktyvios minties ir kovos už 
šiuos idealus daigeliai, tai dabartinė vei
kiančių KGB operatyvinių darbuotojų 
strategija vargu ar įveiks visuomeninę 
pažangą. Man atrodo, šio vystymosi 
sustabdyti neįmanoma. Dabar visuo
meninės organizacijos yra Kremliaus 
puolimo taikinys, tai tiesa. Kuo vis tai 
baigsis? Išsisluoksniuos šios visuome
ninės organizacijos į tas, kurios beveik 
išeis į pogrindį, bent jau prisimins po
grindinę spaudą. Pogrindinę spaudą, kai 
rašai jau ne pasidėjęs ant kelių, o naudo
jiesi kompiuteriu ir internetu. Supranta
te? O kitos viena per kitą nenuoširdžiai 
demonstruos savo lojalumą valdžiai, 
taip atsisakydamos lojalumo normaliai 
žmogiškai, bendraeuropietiškai idėjai.

Dėkoju už pokalbį.
Kalbino Leonidas Donskis.

Lietuviškas humoras - baisiai liūdna tema
ULTV2 kanalo laidoje „Savaitės atgarsiai“, kurių veda Virginijus Savukynas, buvo kalbama apie lietuviško humoro specifikų. Iš ko 
juokiasi lietuviai? Ar liko humoro mūsų viešajame gyvenime? Laidoje dalyvavo ir profesorius, europarlamentaras Vytautas Lands
bergis, kurio pokalbį su laidos vedėju pateikiame. „Akiračių“ skaitytojams.

Kai kviečiau Jus į laidų, Jūs pasakėte, 
kad tai labai liūdna tema. Kodėl?
Kai gerai pagalvoji, tai nesidaro links
ma. Ypač - apie oficialų humorą.

Kas yra oficialus humoras?
Viešas, tartum aprobuotas masėms 
linksminti. Televizija, estrada. Štai 
vienas pavyzdys. Tas humoras vadino
si „Žmogus ore“. Ateina humoristas, 
atsigula, kiti jį uždengia marška. Jis 
pradeda krutėti, kuičiasi, pasikeičia 
konfigūracija, vienoje vietoje kažkas 
iškyla. Paskui nudengia ir pasirodo, 
kad jis guli ne aukštielnikas, o kniūbs
čias ir pakėlęs vieną koją. Tada pasi
rodo mergužėlės, ir vedantysis bevil
tiškai ragina: juokitės!

Arba , štai buvo atvažiavęs vienas 
artimojo užsienio humoristas. Jis 
klausė: „Kas yra kvailas vyras ir kvaila 
moteris“? Ir pats atsakė: „Tai daugia- 

' vaikė lietuvių šeima“. Kodėl lietuvių? 
Gal daugiavaikė šeima apskritai, jei 
žmogus galvoja, kad turėti daug vai- 

• krį yra kvaila. Bet kai nuo scenos sakė, 
tai buvo ir banalu, ir nesąmonė. Be to, 
įžeidžiami lietuviai. Brangus svečias.

tai pateikiama kaip humoras, paten- 
eo ' ■ t kįuta salė dar ploja. Tad jūs neklaus- 
•St'iž kitę* kodę! ši tema liūdna. Tiesiog taip 

yra, liūdna tema.

O koks yra geras humoras pagal Jus? 
Humoristai, kurie darbuojasi, stengda
miesi sugalvoti humorą, tai jau blogai. 
Reikia pagauti, kas tvyro ore. Yra labai 
daug gero humoro, kuris nepretenduo
ja būti humoru, o savaime blyksteli. 
Buityje kalbiesi, ir jei gera nuotaika, tai 
priskaldai su draugais humoro, kiek tik 
reikia.

Yra dabar vienas panašus atspal
vis mūsų kultūroje. Žodžiai savaime 
įgauna humoristinį atspalvį. Sakykim, 
klausai reklamos: „abonentams“ kažką 
reklamuoja, siūlo pigiau, ir tu supranti, 
kad tai išėmus iš konteksto, kai kas gau
tųsi. Arba diplomantai. Smurgainių, 
Kėdainių, dar kokie nors. O dabar bus 
laborantai. Nesakyk „kolaborantas“, sa
kyk „laborantas“. Erlickas išmetė tokį 
perliuką: „stabdo policininkas ir prašo: 
„Dokumentai!“ O vairuotojas galvoja: 
„Palauk, suprantu, kad mentai, o kodėl 
doku?“. Taip irgi neblogai išeina.

Tačiau kai tau sako: „Pasakyk ką 
nors juokinga“, tai užmušantis ragini
mas.
Kiek Jums padėdavo humoras, o kiek 
ne?
Gera juokauti tarp draugų, kur visi 
labai lengvai juokauja ir kits kitą su
pranta. Tačiau viešoje situacijoje gali 
būti, kad dalis žmonių tavęs nesupras 

arba supras kitaip. Vis dėlto kartais už
simiršti. Man taip yra atsitikę. Aš su 
žmonėmis noriai kalbuosi, man patin
ka bendrauti. Užsimirštu, pajuokauju. 
Būna. Atsiprašau. Darau klaidų.

Kas man aplinkoje atrodydavo juo
kinga, aš leisdavau suprasti, kad tai 
yra juokinga. Tai gali nepatikti - ypač 
tiems, kurie neturi humoro jausmo. 
Kartais atrodo, kad paprasti žmonės 
yra tiek nuvarginti, kad ne dėl savo kal
tės neturi humoro jausmo. Apie save 
esu girdėjęs: „Jei jis nusijuokė, tai jis iš 
visų juokiasi; jei kalba rimtai, tai žiū
rėk, koks jis piktas“. Vieni daro tokias 
išvadas be humoro, o kiti - mato hu
morą anų išvadose. Aš taip matau.

Man buvo ne vienas toks atvejis, kai 
manęs nesuprato; Antai nusibodo kal
bos apie namus Šveicarijoje, tai galvo
damas „atsikniskit“ pasakiau: „Taip, aš 
turiu pilį Monblano viršūnėje!“ O kokia 
reakcija? Kažkas ir patikėjo: „Taigi per 
televiziją kalbėjo, prisipažino“. Reikia 
būti labai atsargiam juokaujant.

Žmonėms patinka, kai ironizuojami 
politikai, o ar politikas gali ironizuoti 
žmones?
Jei politikas ironizuoja žtnones, tai la
bai blogai. Bet kartais politikas gali 
ironizuoti situaciją. Aš-pasakiau vieną 
garsų žodį apie vieno laikraščio žurna

listus. Tą jie mikliai pavertė visos tautos 
įžeidimu. Gudriai padarė baisų politi
nį ginklą prieš mane. Aš paskui viešai 
apgailėjau. Mat apibūdini, atrodytų, 
konkrečią situaciją, o joje gali atsirasti, 
lyg prirašyti, ir kiti žmonės. Vėliau taip 
pakreipiama. Politikui Lietuvoje reikia 
būti be galo atsargiam, nors ir tai gal 
komiška.

Koks humoro vaidmuo visuomenėje?
Humoras ir humoristai privalėtų atlikti 
labai svarbų vaidmenį visuomenėje. Ir 
tiesiogine - jos atsparumo prasme, ir 
netiesiogine prasme - auklėdami pro
tą. Jei palaikytų žmonių sugebėjimą 
pagauti humorą, tai būtų labai geras 
įnašas. Tačiau jei sumanyta parodija 
pavirsta tik niekinančia karikatūra, pa
sityčiojimu, tai humoro nebelieka.

Kalbino Virginijus Savukynas
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IDĖJOS

Ar gali atgimti Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės idėja?
Virginijus Savukynas

£3 Lietuvos Didžiosios kunigaikštys
tės (LDK) idėja nunyko XX amžiaus 
pradžioje kartu su krajovcų tradicija. 
Lietuviškasis nacionalizmas pasirinko 
etnolingvistinės Lietuvos idealą, kuriai 
multikultūrinė ir daugiakalbė LDK 
XVI - XVIII amžiaus patirtis nebuvo 
vertybė. Greičiau antivertybė, „tamsieji 
laikai“, kada „tikrasis lietuviškumas“ 
buvo nunykęs.

Tad ar galime kelti klausimą apie LDK 
idėjos atgimimą? Kam gaivinti tai, kas 
mirė? Aišku, istorijoje niekada nepa
vyksta atkartoti tų pačių formų, pripil
dytų tokių pačių turinių. Tačiau praeity
je mes galime surasti tam tikrų atramos 
taškų dabarčiai. Šia prasme LDK idėja 
gali būti gyvybinga. Tik pirmiausia, aiš
ku, reikia pasakyti, kad būtų naivu gal
voti apie valstybinį darinį, kuris atitiktų 
LDK ribas. Bent jau šiame amžiuje nieko 
panašaus neįvyks.

Tačiau galima kalbėti apie regiono, ku
ris atitiktų LDK teritoriją, idėją. Ir ši idėja 
gali būti gyvybinga. Juk regionai nėra vieną 
kartą visiems laikams duoti. Daugelis tyri
nėtojų - nuo Wollfo iki Neumano - teigia, 
kad jie kuriami mūsų galvose, t.y. jie išgal- 
vojami. Vieni regionų apibrėžimai prigyja, 
kiti - nelabai.

Juk kokiam regionui priklauso Lietu
va? Baltijos šalių regionas - tai greičiau 
mitas nei realybė. Svarbiais užsienio po
litikos klausimais nesutariame (į Maskvą 
važiavo Vaira Vykė-Freiberga, o Lennar- 
tas Meris ir Valdas Adamkus liko na
muose), gyventojai nedega noru apžiūrėti 
kaimynines valstybes, net traukinio nėra, 
kuriuo galėtum pervažiuoti visas tris 
Baltijos šalių sostines. Lietuvius Rygoje 
traukia tik vandens parkas, į kurį plūsta
me autobusais. Estai mums reikalingi tik 
todėl, kad galėtume pasakoti anekdotus ir 
taip pasikeltume savo tautinę savigarbą. 
Štai ir visas Baltijos regionas. Dar, tiesa, 
yra estiškas kapitalas Lietuvoje ir mūsų 
„VP Market“ Latvijoje ir Estijoje.

Orientacija į Skandinavijos šalis irgi 
mums svetima, nors reikia sutikti, kad 
daug daroma siekiant Lietuvą artinti prie 
šių šalių. Nors ir turime išėjimą prie jūros, 
tačiau niekada nebuvome jūrinė valstybė. 
Tad nepaisant įvairiausių kultūrinių pro
jektų, vargu ar šios iniciatyvos įgis platesnį 
atgarsį.

Kas mums lieka?
Tad natūraliai turime žvalgytis kitų regio
nų, kur save galėtume įprasminti. Kur mes 
galime veikti? Kur mus pripažins? Su kuo 
lengviausiai randame kalbą?

Štai čia nebūsiu originalus. Mūsų užsie
nio politikos vektoriai nukreipti į buvusias 
LDK žemes: Ukrainą, Baltarusiją. Mūsų 
prezidentas važiavo į Ukrainą, kai ten vyko 
„oranžinė revoliucija“. Mes priglaudėme iš 
Baltarusijos išvarytą Europos humanitari
nį universitetą, remiame opoziciją, norime 
demokratijos Baltarusijoje.

Tiesa, vien tik šiomis dviem šalimis 
neapsiribojame, domimės ir Pietų Kauka
zu. Kai kada žiniasklaidoje net pasirodo 
straipsnių apie LDK, plytinčią iki Kaukazo.

Ši veikla turi ir rimtą kultūrinį pa
grindą. Istorikai jau seniai pradėjo kalbėti 
ir rašyti, kad LDK palikimas nėra vien tik 
lietuvių kalba rašytas. Kaip savo palikimą 
pradedame suvokti ir kitomis kalbomis

parašytus kūrinius, į mūsų akiratį įtraukia
ma kitų LDK gyvenusių tautų kūryba.

Šis noras ištrūkti vien tik iš lietuvių 
kalbos apibrėžtų kultūrinių rėmų matyti 
ir plačiau, ne vien tik istorikų ceche. Apie 
LDK kaip galimą Lietuvos veikimo erdvę 
jau yra kalbėjęs Gintaras Beresnevičius 
savo knygose ir straipsniuose. O jo veika
lų populiarumas rodo, kad žmonėms šios 
idėjos patinka.

Taigi lietuviai jau išsiilgę kitų tapatybių 
ir kitų erdvių nei jas yra užbrėžę XIX am
žiaus lietuviškosios tapatybės statytojai. Tad 
visai natūralu, kad atsiremiame į Lietuvos 
Didžiosios kunigaikštystės palikimą - kuo 
daugiau mums remtis. Juk nacionalizmo 
epocha rėmėsi viduramžiais. Tai epochai, 
kuri seka po nacionalizmo, tenka ieškoti 
kitų amžių, kurie jai būtų „aukso amžiai“. 
Tad kaip XIX amžiuje - XX amžiaus pra
džioje veiklos kryptį brėžė įsivaizduoja
mi pagoniškosios Lietuvos kunigaikščių 
darbai, taip šiandien ne mažiau paveikiu 
orientyru gali tapti daugiakultūrė ir įvai
riatautė XVI - XVII amžiaus Lietuvos Di
džioji Kunigaikštystė.

Pagaliau atsiranda vis daugiau LDK 
entuziastų, kurie viešojoje erdvėje gina šią 
idėją. Aišku, galbūt tai yra utopinis projek
tas. Tačiau pradžioje visi projektai atrodo 
utopiškai. Juk kas XIX amžiaus pradžioje 
ar net viduryje galėjo pagalvoti apie Lie
tuvos valstybę? Lietuviškomis senienomis 
besidomintys asmenys išsilavinusiam to 
meto „elitui“ kėlė pašaipą. O „litvomanai“ 
daugumai tuometinės visuomenės atrodė 
keisti marginalai. Tačiau tie marginalai ir 
sukūrė dabartinę modernią tautą ir Lietu
vos valstybę.

Globalizacijos vektoriai
Europa yra per daug didelė ir įvairi, kad 
būtų visiems vienodai sava. Tačiau akivaiz
du ir tai, kad negalima užsisklęsti vien tik 
nacionalinės valstybės viduje. Pasaulis glo- 
balizuojasi, ir gyvenimas jau senokai yra 
tapęs platesnis. Štai todėl senieji valstybi
niai dariniai, kurie buvo multikultūriniai ir 
kuriuose sugyveno kelios tautos, šiandien 
tampa aktualūs. Beje, mes nesame vieniši, 
pasiilgę senųjų valstybių darinių, kuriuos 
nušlavė nacionalizmo epocha.

Štai 2004 metais Vokietijos Bundestage 
iškilo Prūsijos regiono atkūrimo iniciaty
va, kuri mūsų žiniasklaidos liko beveik ne
pastebėta.

Deputatas Jūrgenas Klimke, kuris savo 
frakcijoje specializuojasi turizmo srityje, 
paklausė Vokietijos užsienio reikalų mi
nistro Joschkės Fischerio: „Kaip federalinė 
vyriausybė žiūri į mintį sukurti lietuvių- 
rusų-lenkų euroregioną, kuris geografiš
kai atitiktų istorinę Rytų Prūsijos sritį?“ Ir 
nors klausiant iš esmės buvo domimasi tik 
turizmo reikalais, tačiau tokio klausimo 
potekstė suprantama (todėl į šią iniciatyvą 
itin aštriai reagavo Rusijos užsienio reikalų 
ministerija).

Suprantama, sumanymo iniciatoriai 
žinojo, kad sunku tikėtis visuotinio pri
tarimo. Ervinas Marchewskis tinklalapiui 
„Russland Akinei“ (http://www.aktuell. 
ru/) sakė, kad „maža užklausa“ norima 
tik stumtelti vyriausybę aktyviau dalyvauti 
regiono reikaluose. „Šiaip ar taip, aš nesu 
revanšistas“, - dėl visa ko pabrėžė jis, už
simindamas apie būtinybę laikytis pokario 
sutarčių. Beje, po šiuo paklausimu pasirašė 
71 Bundestago deputatas.

Tad ši iniciatyva rodo ne tiek tam tikrų 
Vokietijos sluoksnių revanšistines nuotai
kas, kiek nostalgiją seniesiems, iš politinio 
ir kultūrinio žemėlapio išnykusiems vals
tybiniams dariniams. Taigi ne mes vieni 
esame kamuojami nostalgijos praeičiai.

Tad labai tikėtina, kad besiplečianti ir 
besivienijanti Europa bus labai patogi gai
vinti tokius naujus, paremtus senomis is
torinėmis tradicijomis regionus. Ir tai bus 
patrauklu vis daugiau ir daugiau žmonių, 
nes šie buvę istoriniai dariniai, kuriuose 
sugyveno skirtingos tautos ir kultūros, 
puikiai atitinka šiandien dėl emigracijos 
procesų vis labiau margėjantį pasaulį. Be 
to, atsiveriant sienoms, gyventi pagal senus 
nacionalizmo pasiūlytus modelius nėra 
itin patrauklu. Tad senieji istoriniai dari
niai suteikia istoriškumo pojūtį naujoms 
formoms. Tad labai gali būti, kad mes gy
vename laikais, kai išrandami ir konstruo
jami nauji regionai.

LDK ir Rusija
Vykstant „oranžinei revoliucijai“ Ukraino
je, Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus 
ir Lenkijos prezidento Aleksandro Kwas- 
niewskio vizitas į Kijevą iškart sukėlė kal
bas apie atkuriamą Žečpospolitą.

Rusų politologas Aleksejus Nevzoro
vas, komentuodamas Lenkijos ir Lietuvos 
prezidentų pasirodymą Kijeve, perspėjo, 

kad veikiausiai vyksta Žečpospolitos atkū
rimas. Pasak Nevzorovo, Lenkija, turinti 
38,3 mln. gyventojų, Lietuva su 3,5 mln. ir 
Ukraina su 48 mln. susijungusios patenka į 
„aukščiausiąją lygą“. Jis samprotavo: „O kas 
bus, jeigu pagal patikrintą „aksominių revo
liucijų“ scenarijų į naujosios Žečpospolitos 
orbitą pateks Baltarusija (10 mln. gyven
tojų) ir kai kurios periferinės pačios Rusijos 
dalys? Tokios kaip visų užmiršta Briansko ir 
jau tikrai šeimininko neturinti Kaliningra
do sritis (kuriojeyra apie 947 tūkst. žmonių, 
įskaitant 420 tūkst. paties Kaliningrado gy
ventojų). Tokiu atveju Europos ir viso pa
saulio žemėlapyje atsiranda visiškai naujas 
žaidėjas. Gigantiška šalis, sėkmingai išsidės
čiusi geopolitinėje ES ir Rusijos sankirtoje, 
turinti apie 100 mln. gyventojų. Tai kur kas 
daugiau nei turi ES „lokomotyvai“: Vokieti
ja (82,1 mln.) ir Prancūzija (59,3 mln.)“.

Aišku, politikai paskubėjo neigti, kad 
apie jokius naujus valstybinius darinius 
nekalbama. Tačiau rusų apžvalgininkams 
vis tiek tapo baisu. Tas pats Nevzorovas 
rašė: „Žečpospolita, gyvavusi 226 metus 
(nuo 1569 m. iki 1795 m.), visada buvo pik
čiausia Rusijos priešė“.

Nereikia būti dideliu analitiku, kad pa
matytum, jog LDK regiono idėja nelabai 
tinka dabartinei Rusijos politikai. Jei ši 
idėja įgautų konkretesnių pavidalų, aki
vaizdu, kad šio regiono traukos centrais 
taptų Vilnius su Varšuva, bet ne Maskva. 
Šis regionas aiškiai orientuotųsi į Vakarus, 
bet ne Rytus.

Be to, reikia pabrėžti, kad šiuo metu 
byra dar vienas regionas - tai vadinamo
ji Nepriklausomų valstybių sandrauga 
(NVS), kuri atsirado subyrėjus Sovietų 
Sąjungai. Tuo metu atrodė natūralu, kad 
anksčiau buvusios sovietinėmis respub
likos jungėsi į tokią sąjungą. Natūraliai 
atrodė ir tai, kad šios sandraugos „skam
biausioji styga“ - Rusija. Tačiau palaipsniui 
Ukrainos, Gruzijos, Azerbaidžano, Kirgi
zijos, Moldovos politinis elitas nusisuka 
nuo Rusijos.

Gerai žinomas Rusijos politologas Sta
nislavas Belkovkis šį faktą pripažįsta. Pasak 
jo, NVS idėja, kaip ir Sovietų Sąjungos (ant 
kurios ir laikėsi NVS), žlugo. Jis liūdnai 
konstatuoja, kad „posovietinės erdvės kaip 
geopolitinio fenomeno, atsiradusio XX 
amžiaus dešimtajame dešimtmetyje, dau
giau nebėra.“

Ir tuoj pat pasiūlo naują strateginį pro
jektą, kurį siūlo pavadinti SSSR („Sodruz- 
hestvo stran-sojuznikov Rossii“).

Taigi NVS idėjos žlugimo fone gali 
atsirasti ir daugiau projektų, ne vien tik 
Belkovskio siūlomas „SSSR“. Čia gali būti 
stipri ir LDK idėja. Regis, Rusijos politikos 
analitikai tai supranta, todėl taip skaus
mingai ir reaguoja į bendrus Lenkijos, Uk
rainos ir Lietuvos veiksmus.

Tiesa, nebūtinai LDK regiono idėja 
turėtų būti nenaudinga pačiai Rusijai. Tai, 
kad kadaise LDK ir Rusija kovojo, nebūti
nai turi būti pavyzdžiu.

Baigdamas šį straipsnį, norėčiau prisi
minti Sergejaus Kovaliovo mintis, išsakytas 
laidoje „Be pykčio“ apie Lietuvos stojimą į 
Europos Sąjungą: „Tolimoje ir galbūt net 
nelabai tolimoje istorinėje perspektyvoje 
tai nepaprastai teigiamas faktas ir Rusijai. 
Kuo arčiau Europa prie Rusijos, o Rusi
ja prie Europos, tuo mums geriau. Aš jus 
nuoširdžiai sveikinu, nes didelės Europos 
sukūrimas - tai apskritai globalinės reikš
mės įvykis. Tai maži, konkretūs žingsniai 
vieningos žmonijos, naujos vieningos po
litinės pasaulio taikos paradigmos link, 
kuri pakeis atavizmu tapusią tradicinę po
litiką“.

Galbūt LDK regionas gali tapti po
stūmiu demokratėt Rusijai? Jau vien dėl 
tokios galimybės verta pagalvoti apie tokio 
regiono sukūrimą.

akiračiai
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Arūnas buvo blogas vyras - visiškai nesusitupėjęs, 
nuolat zujantis kaip kiemsargio šuns jauniklis, jautrus 
kaip dvasinis ligonis, nežinantis, ko nori ir ko nenori, 
be to - tinginys. Būdamas dvidešimties, metė studijas, 
apsilankė negabios aktorės grimo kambaryje ir, pa
veiktas grimo ir parfumerijos kvapo, kaip papuolė su
kabintų scenos kostiumų, indėnų muzikos ir apskritai 
visos aplinkos, kurią tegalima išreikšti žodžiais „teat
ras“, „kulisai“, „butaforija“ ir „viršuždavinys“, padirbo 
jai vaiką. Vaikas buvo gražus, protingas, bet jį reikėjo 
maitinti, o kartu - ir aktorę, kuri formaliai tapo Arū
no žmona.

Per vienas--Kalėdas, kai vaikui buvo treji metai, 
Arūnas pasiskolino pinigų ir traukiniu išvažiavo į 
Lietuvos šiaurę, kur tuo metu laikinai ir gyveno vai
kas, aktorė bei jos giminė. Aktorė buvo ne tik vaiko 
motina ir Arūno žmona, bet, kaip tikrai menininkei 
ir priklauso, didelė isterikė, todėl Kalėdų naktį tylią, 
tiksliau ne naktį, o maždaug dešimtą valandą vakaro, 
visam krikščioniškam pasauliui žiūrint televizijos lai
das apie Jėzaus kančią ir gražų bei laimingą kitų žmo
nių gyvenimą, jai tapo gaila savęs, sukilo pyktis, iš 
atminties išplaukė kažkada repetuotų klasikų citatos, 
ir ji be ceremonijų išgrūdo savo vyrą „lauk iš mano 
namų“. Besiaunančiam batus Arūnui giminės pareiš
kė užuojautą, ir tuo Kūčių vakaras baigėsi, Arūnas iš
ėjo į gatvę.

Pustė ir snigo, bet atrodė, kad lauke šilčiau nei 
namuose. Tuose namuose šalta būdavo visada, net 
vasarą. Miestas buvo nedidelis, iš esmės tai buvo net 
ne miestas, o didelis gelžbetoninis bendrabutis prie 
didelės ir šlykščios gamyklos, kurios kaminai per 
savo dantis nuolat košė chaki spalvos dūmus, nuo ku
rių mieste guldavo asfalto spalvos dulkės, kosėdavo 
vaikai, o žemė, kai žmonės pavasariais imdavosi sodo 
darbų, lūžinėjo luitais ir gurvuoliais kaip sudžiūvęs 
karvašūdis.

Stotyje buvo šalčiau nei mieste. Autobusas iš Vil
niaus turėjo atvykti pusę dvylikos nakties, o atgal iš
vykti po valandos - pusę pirmos. Aišku, jeigu Kalėdų 
naktį jis apskritai atvažiuos, nes kas gi norės keliauti 
iš vieno šalies galo į kitą kiaurai visą Lietuvą tą naktį, 
kai visi broliaujasi ir seseriaujasi, laužo kalėdaičius, 
traukia iš po staltiesės šieną ir nenukrausto stalo, 
kad naktį angelai galėtų paskanauti kalėdinės silkės, 
kalėdinės mišrainės, kalėdinių grybų ir kalėdinio 
kisieliaus.

Būdamas tokioje kvailoje padėtyje - svetimame 
mieste, Kalėdų naktį, nežinodamas, kada ir kaip nu- 
sigaus iki Vilniaus, Arūnas kažkodėl prisiminė vėžlį 
dovaną sūnui. Jam patiko vėžliai - knygose, akvariu
muose, ir Arūnas Kalėdoms nupirko sūnui jauną ste
pių vėžlio patelę garstyčių spalvos šarvu ir pleiskanom 
apšerpetojusiu, nusilupusiu kaklu - dėl to brokuotą 
ir dėl to pigiausią. Gyvūnų parduotuvėje jam pasiūlė 
specialų narvelį „gyvūnų transportavimui“, bet ka
dangi tai kainavo, pardavėja Arūnui atidavė dėžutę 
nuo makaronų - pagaliau, nešti visai netoli, trejetas 
sustojimų - ir bendrabutis, pakentės. Visą kelią vėž
lys nerimo, krebždėjo, stojosi ant dviejų kojų ir bandė 
repečkotis aukštyn, slydo atgal, vėl bandė ir vėl slydo. 
Kol namuose buvo išimtas iš dėžutės - visas šūdinas. 
Nereikėjo vis dėlto jo nešti toj dėžutėj, galima buvo 
sugalvoti ką nors geriau - pamanė Arūnas, bet buvo 
kaip buvo, tad jis vėžlį nuplovė, nusausino, šarvą įtry- 
nė saulėgrąžų aliejumi, nors pardavėja sakė, kad yra 
specialių aliejų - kad vėžlys gautų vitamino E ir šarvas 
blizgėtų, ir paleido roplį kambario viduryje. Arūnui 
patiko, kad jam atsitraukiant ir einant į tualetą ar par-

Vėžlys
Marius Kvedaravičius

ūkyti, vėžlys lyg gyvatė lįsdavo iš kiauto, keldavo savo 
galvą ir žiūrėdavo pavymui kaip šuo į šeimininką. Tik 
nieko neėdė. Tikriausiai nuo streso.

Stotis kaip stotis - geležimi kaustytos durys, to
kios neužsidarančios, jas galima varstyti ir į vieną, ir 
į kitą pusę - kaip saliūno vartelius filmuose apie kau
bojus. Žali sienų dažai nusilaupę, vietomis padažyti 
truputį kitokia žalia, o ant vieno suolo miegojo žmo
gysta - iš pažiūros benamis, tik nedvokė. Geležinė 
telefono aparato dėžė styrančiais nuplėštais laidais, ir 
kažkur šalia, tualete, nepaliaujamai šniokštė iš bake
lio į betono skylę plūstantis vanduo. Dvi bilietų kasos 
uždarytos, vėjas judino už stiklo pertvarų nukarusias 
žalsvai pilkas užuolaidas.

Iki autobuso, jei jis važiuos, trys valandos, paskai
tyti nėra ko. Ant suolo mėtėsi senas vietinio laikraščio 
numeris7- panašu, kad kažkas, laukdamas autobuso, 
buvo pasidėjęs jį po užpakaliu. Arūnas išėjo iš stoties 
apsukti dar vieno nedidelio rato - laukimas juk šlykš
ti būsena, bet kai prieš akis vaizdas bent šiek tiek kei
čiasi, ta mažiau šlykštu, nei tada, kai prieš akis dviem 
žaliom akim kas sekundę kaip į smegenis smingantis 
grąžtas mirksi elektroninis laikrodis, nerodantis nie
ko gera, išskyrus amžinybę iki galimybės apleisti tą 
miestą ir visą Kūčių vakaro pragarą.

Tebesnigo ir tebepustė. Čia - bendrabutis, šalia 
kurio vasarą baloje klykė visas purvinas vaikas. Ak
torė dar pusiau nusistebėjo, pusiau konstatavo faktą: 
tie girtuoklių vaikai nuolat laksto basi ir pusnuogiai, 
nuolat rausiasi po šiukšlynus, o jų nei ligos, nei joks 
kitas velnias negriebia. Pasisnargliuoja, išsitriedžia 
alyvų krūmuose po langais, ir toliau mėto plytgaliais į 
katinus. Tiesa, šalia naujai statomos bažnyčios kažku- 
riais metais nuskendo penkiametis, bet kokiame mies
te ar kaime to nėra buvę? O kol kas vietoj bažnyčios 
krikščionys rinkosi į miesto sporto salę, apkabinėtą 
girliandomis, eglišakiais ir šventais paveikslais. Šalia
- miesto parkas, prisodintas tujų, ir kiaurai visą par
ką tįsantis storas vamzdis, lyg peršalusi gerklė visas 
apvyniotas kažkokia vata - gal stiklo, o gal ir akmens. 
Miesto žmonėms tas parkas buvo viena iš dviejų pa
sivaikščiojimo vietų - šalia gatvių, apstatytų dviaukš
čiais septinto dešimtmečio namais ir visų vadinamų 
senamiesčiu. Sniegas, pavienių automobilių šviesos, 
mirganti eglė vidury pagrindinės miesto aikštės prie
šais meriją - buvusius tarybų rūmus - ir policijos au
tomobilis šalikelėje. Šalta. Atgal į stotį.

Žmogysta jau buvo pabudusi - sėdėjo įtraukusi 
galvą į pečius ir apžiūrinėjo batų nosis, paskui pirštų 
galus, paskui - vėl batų. Arūnas klestelėjo ant suolo
- toliau nuo žmogystos, bet šonu, taip, kad ją matytų. 
Žmogysta vogčia žvilgtelėjo į jį ir vėl paslėpė akis. Pa
kilo, priėjo su laikraščiu - tuo pačiu, kur mėtėsi ant 
suolo. Gal nori paskaityt? Arūnas papurtė galvą. Kur 
važiuosi? Į Vilnių. A, man tai arčiau, bet priemiesti
niai tai turbūt ir rytoj nevažiuos. O kažkada visi buvo 
draugiški, kaip šeima - visi kartu, prieš tankus. Ką? 
Kas? Sausio tryliktą. Aš tada irgi Vilniuj buvau. Dabar 
mano krikšto duktė gyvena. Į Arūno tylą žmogysta 
išsitraukė atlenkiamą peilį margomis kriaunomis. 
Peilis yra peilis, bet žmogysta nebuvo panaši į nusi

teikusią pulti ar net grasinti. Gal nori? Už šešis litus 
atiduosiu. Kalinių darbas, rankom viskas padaryta. 
Arūnas papurtė galvą. Žmogysta pavartė, kelis kar
tus permetė užlenktą peilį iš delno į delną ir grįžusi į 
ankstesnę vietą bei įtraukusi galvą į pečius, sustingo 
kaip apuokas. Už lango sniegu nuslydo šviesos ruožas, 
pasigirdo privažiavusios mašinos riaumojimas atva
žiavo kažkoks vietinis autobusas, Arūnas priėjo prie 
vairuotojo. Kaip už miesto - ar labai pusto? Labai. O 
kaip galvojat, Vilniaus autobusas važiuos? Abejoju, 
berneli, labai abejoju.

Ką gi, nebus - tai nebus. Arūnas buvo prisiskaitęs 
menininkų biografijų, kuriose valkatavimas ir tokios 
nakvynės atrodė beveik iniciacija, beveik mito pra
džia. Bet kad nieko išskirtinio: sėdi, aklom akim žiūri 
į laikrodį, net nesi uždarytas - daryk ką nori, eik kur 
nori. Iki namų, aišku, nenueisi, bet jeigu nebus nak
tinio autobuso, rytą vis tiek bus koks nors kitas, kuris 
nuveš iki didesnio miesto, kur galima sėsti į traukinį.

Autobusas vis dėlto buvo. Atvažiavo, išleido vieną 
keleivį. Vairuotojas išlipo nuvalyti sniego nuo langų. 
Važiuosit atgal iškart - ar lauksit valandą ir pagal gra
fiką? Nieko nelauksiu - važiuoju, ir pusto, ir žmonių 
tikrai nebus tokią naktį.

Autobuse tebuvo vairuotojas ir konduktorė. Užge
sino salono šviesas. Arūnas įsitaisė per kokį penketą 
sėdynių nuo jų ir ėmė snausti. Sušilo kojos. Vairuo
tojo ir konduktorės dudenimas pusbalsiu ramino ir 
migdė. Ir dar mintis, kad ankstyvą rytą jis bus namie. 
...Išėjau į pamainą visa susinervinus - vaikas kažkuo 
apsinuodijo: ar grybais, ar šiaip kuo. - Praeis - gal per 
daug visko buvo, gi per Kalėdas visad žmonės per- 
sivalgo. - Girdėjai - psichą šį vakarą nušovė. - Eik 
tu - mūsų psichą ? - Nu jo - sakė, kad nuėjo kokios 
tai duoklės pasiimt, o šeimininkas kai pažėrė švini
nių sližikų, tai nespėjo ryt. - Nu bet įdomus likimas, 
įdomu - gavo galą per Kalėdas. - O tai šeimininkui 
už tai nieko? - Nu tai turbūt nieko - gi jį reketavo, 
o ne jisai. Tik sakė, visokių neaiškumų buvo - neva 
psichas milicijai dirbo, kažką ten pranešinėjo, už
verbuotas buvo. Išėjo ir visi turtai, ir visi pinigai per 
šonus. - Nenorėčiau nei tokių turtų, nei pinigų - kad 
reiktų va taip Kalėdų naktį kaip šuniui eit per žmones 
duoklės rinkt...

Pusiaukelėje keitėsi vairuotojai ir buvo tvarkomi 
kažkokie techniniai dalykai, o gal tik pripilama kuro. 
Reikėjo išlipti dvidešimčiai minučių ir vietos stotyje 
luktelėti, kol autobusas galės važiuoti toliau. Miestas 
buvo panašus į tą šiaurėje, tik nepalyginti didesnis, 
stotis irgi. Nors buvo vos prašvitusi pirmoji Kalėdų 
diena, aplink zujo mašinos, o pačioje stotyje šurmulia
vo benamiai - keletas miegojo, kiti iš kažkur rinkosi, 
garsiai sveikinosi ir sveikino vieni kitus su šventomis 
Kalėdomis. Pora iš jų, ant palangės pasitiesę laikraštį, 
luposi, dažė į druską ir valgė virtus kiaušinius. Išva
žiuojant iš miesto, Arūnas spoksojo pro langą į tuos 
kiaušinių valgytojus. Vienas, sugavęs žvilgsnį, nutaisė 
rimtą grimasą ir, tarsi pamėgdžiodamas laiminantį 
popiežių, peržegnojo Arūną.

Iki Vilniaus miegojo. Buvo šviesu, snyguriavo ir 
pustė. Arūnas šmurkštelėjo į troleibusą, išsipleikė 
sėdynėje ir vėl aklu žvilgsniu žvelgė į namus, gatves, 
šaligatvius, šiukšliadėžes. Miesto centre į katedrą bū
riais rinkosi tikintieji. Ėmė snausti - praėjusi naktis 
liko už storo, šalčio ir purvo nepraleidžiančio stiklo. 
Prieš užsnūsdamas jis kelioms akimirkoms vėl prisi
minė vėžlį. Ir vis dėlto galėjau vietoj tos prakeiktos 
dėžės nuo makaronų sugalvoti ką nors protingesnio. 
Tikrai galėjau.
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